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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016
Aos vinte e seis dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezasseis, reuniu na sede, sita na Rua Conde
de Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, o Executivo da União das Freguesias de Viana
do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, estando presentes José António Gonçalves Ramos
(Presidente), António José Rodrigues Soares Basto (Secretário), Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro),
Carlos Manuel Alves Tavares (Vogal), Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal), Rui
Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). A Vogal Maria da Conceição Barbosa Azevedo não compareceu,
esclareceu por mensagem telefónica, pensar que a reunião seria adiada por no dia ter sido dada tolerância de
ponto. ...................................................................................................................................................................
Após análise da acta nº 76, de 12 de Dezembro, foi a mesma aprovada pelos presentes nesta reunião, com
excepção da Vogal Maria da Conceição Azevedo, que não esteve presente. No início da reunião, e para
evitar qualquer mal-entendido, o Presidente fez os seguintes esclarecimentos: .................................................
- Na última reunião foi dada a informação de que foi cedida a viatura da União das Freguesias à Escola Frei
Bartolomeu dos Mártires, para transporte de placas para Carvoeiro, quando na verdade foi para as ir buscar
para trabalhos oficinais da referida Escola. ........................................................................................................
- Referiu ainda que foi também cedida a carrinha ao Jardim de Infância da Abelheira para transporte de
materiais para venda na Praça da República, destinados à angariação de fundos da Associação de Pais. .........
De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos: ..................................................................................................
1. Atribuição de Subsídios/apoio: Deliberado atribuir os seguintes subsídios: ...............................................
a) Liga Portuguesa contra o Cancro, 150€ (cento e cinquenta euros). ..............................................................
b) Radio Geice (Mensagem de Natal), 125€ (cento e vinte e cinco euros). .......................................................
2. Cabazes de Natal: Dado conhecimento de 8 cabazes da Caritas Diocesana distribuídos pelo polo de
Monserrate. (conforme lista anexa). ...................................................................................................................
3. Concessão de Sepultura Perpétua: Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 10/15 a Jorge Filipe
Cadilha do Rosário, residente na Rua das Rosas, nº 27, Darque, 4935-139 Viana do Castelo. .........................
4. Mensagem de Condolências: No seguimento do aprovado na Assembleia de Freguesia, foi dado
conhecimento do envio de condolências ao Dr. José Manuel Cunha, pelo falecimento do seu irmão. ..............
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5. Assembleia de Freguesia: Feito o ponto de situação de como decorreu a última Assembleia. O Presidente
do Executivo manifestou estranheza pelo facto de a proposta levada à Assembleia ter sido aprovada pelo
Executivo por unanimidade e, na Assembleia de Freguesia, ter recolhido a abstenção do Grupo do PSD. ......
6. Adoração dos Reis Magos: Dada informação de como decorrem as diligências para que, no próximo dia
6 de Janeiro, se concretize a Adoração dos Reis Magos. ....................................................................................
7. Novas instalações do Polo de Monserrate: Estão a decorrer algumas adaptações e arranjos, para que, no
dia 20 de Janeiro, se concretize a mudança das instalações. ..............................................................................
8. Tolerância de ponto no dia 26 de Dezembro: Indo ao encontro da deliberação do Governo Central,
considerando que os dias 24 e 25 Dezembro correspondiam a um sábado e um domingo, e porque a próxima
reunião já seria após o facto, o Presidente do Executivo enviou um e-mail aos membros do Executivo para
se pronunciarem sobre a tolerância de ponto no dia 26. Os membros do Executivo pronunciaram-se a favor,
com excepção da Vogal Maria da Conceição Azevedo, que se manifestou contra. ...........................................
10. Diversos ........................................................................................................................................................
- Recebido do Grupo Parlamentar do PCP: o voto de saudação aprovado na Assembleia da República sobre
os 40 anos das Primeiras Eleições Autárquicas; o projecto de lei sobre a Protecção dos Direitos Individuais e
Comuns à Água, e sobre a situação nos CTT, com destruição de postos de trabalho e degradação do serviço
----No final, depois de lida a presente ata, composta por três folhas devidamente numeradas e rubricadas, a
Junta de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem presidiu, por mim António José
Rodrigues Soares Basto, e pelos presentes que o pretendam fazer.-------------------------------------------------------A reunião foi encerrada às vinte e três horas.------------------------------------------------------------------------O Presidente ____________________________________________________________________________
(José António Gonçalves Ramos)

O Secretário ____________________________________________________________________________
(António José Rodrigues Soares Basto)

O Tesoureiro____________________________________________________________________________
(Amadeu Morais Bizarro)
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O Vogal_______________________________________________________________________________
(Carlos Manuel Alves Tavares)

O Vogal _______________________________________________________________________________
(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo)

O Vogal _______________________________________________________________________________
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro)

