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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 28 DE OUTUBRO DE 2013 

 
----Aos vinte e oito dias do mês de Outubro do ano de dois mil e treze, reuniu na sua sede, pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, o executivo da União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e 
Monserrate) e Meadela, tendo presidido José António Gonçalves Ramos (Presidente), com as seguintes 
presenças: Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), António José Rodrigues Soares Basto (Secretário), Carlos 
Manuel Alves Tavares (Vogal), Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal), Maria da 
Conceição Barbosa Azevedo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal).----------------------------------- 
----A Ordem de Trabalhos foi a seguinte:--------------------------------------------------------------------------------- 
----1. Seguros: Foi efectuado um levantamento dos seguros existentes nas três freguesias e alterado o nome 
das apólices para União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela ---- 
----2. Aquisição de Livros CCAM: Deliberado proceder à aquisição, pelo valor unitário de 12 € (doze 
euros), de dez livros de poemas do cantor e escritor Pedro Branco “Outras Escolhas”, uma iniciativa a levar 
a efeito pelo Centro Cultural do Alto Minho;----------------------------------------------------------------------------- 
----3. Apoio Social: Foi deliberada a atribuição dos seguintes apoios:----------------------------------------------- 
----a) a Maria Etelvina Araújo Sampaio, 5,50 € (cinco euros e cinquenta cêntimos) referente a medicação; --- 
----b) a Andreia Lúcia Santos Ricardo, 35,69 € (trinta e cinco euros e sessenta e nove euros) referente a 
pagamento de factura de electricidade;------------------------------------------------------------------------------------ 
---4. Apoio Jurídico: Na sequência da informação recebida do Município de Viana do Castelo, oficio com a 
referência 1309 GAV, de 23/10/2013, foi indicada a Dra. Hirondina Machado para instrutora do processo de 
inquérito à funcionária Ana Correia, deliberado pelo executivo da Freguesia de Monserrate na sua reunião 
de 16/10/2013, vão ser providenciadas as diligências necessárias ao normal prosseguimento do processo.----- 
----5. Limpeza Rua Sport Clube Vianense: no prosseguimento das diligências efectuadas pelo anterior 
executivo, da Freguesia de Monserrate, foi deliberado adjudicar, pelo valor de 500 € (quinhentos euros) 
acrescido de 23% IVA, a prestação de serviços para a limpeza de terreno da Rua Sport Clube Vianense à 
empresa Manuel Luís Alves Caldas.--------------------------------------------------------------------------------------- 
----6. Cedência da Carrinha: deliberado ceder a carrinha ao Clube Desportivo de Monserrate, para 
deslocação da equipa de cadetes feminino a Guimarães e Braga, nos dias 3 e 11 de Novembro, 14 de 
Dezembro e 19 de Janeiro. Deliberado ainda, solicitar ao CD Monserrate declaração de compromisso de 
responsabilidade pela sua utilização.--------------------------------------------------------------------------------------- 
----7. Diversos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----a) tomado conhecimento de reuniões periódicas na Câmara Municipal, às primeiras quartas-feiras de 
cada mês, para tratar da coordenação de obras;-------------------------------------------------------------------------- 
----b) tomado conhecimento de pré-aviso de Greve do STAL, para o próximo dia 08 de Novembro;----------- 
----c) deliberado assumir as despesas realizadas com a decoração da sala da Assembleia de Freguesia e 
aquisição das telas e painéis mandados executar pelo valor de 238,80 € (duzentos e trinta e oitos euros e 
oitenta cêntimos);------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----No final, depois de lida a presente ata, composta por duas folhas devidamente numeradas e rubricadas, a 
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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              O Secretário 

 
 

__________________________________    __________________________________ 
    O Tesoureiro                O Vogal 

 
 

__________________________________    _________________________________ 
          O Vogal               O Vogal 
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       O Vogal 

 
 
 
 


