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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013 

 

----Aos quatro dias do mês de Novembro 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. Aquisição de Armários: para minimizar as condições de Higiene e Segurança dos Cantoneiros a prestar 
serviços no polo da Meadela, após análise de orçamentos, foi deliberado adquirir à Empresa Moviglobal, 
quatro Armários de vestiário com três cacifos pelo valor global de 748 € (setecentos e quarenta e oito 
euros) já acrescido do IVA á taxa em vigor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----2. Aquisição de Coletes: deliberado solicitar orçamento para aquisição de vinte coletes com a 
identificação de União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela. Vão 
ser dadas instruções aos funcionários para o uso dos mesmos.--------------------------------------------------------------------------------- 
----3. ANAFRE: decidido proceder à inscrição da União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maior e 
Monserrate) e Meadela, e cancelar as anteriores inscrições individuais. A quota anual devida pelas 
associadas da ANAFRE é de 0,7% sobre o valor da receita anualmente transferida directamente do OE para 
as Freguesias, ou seja o Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF).----------------------------------------------------------------- 
----4. Acção Social: Foi deliberada a atribuição dos seguintes apoios:------------------------------------------------------------------------ 
----a) a Maria Antonieta Zamith Nogueira da Cruz, 19,35€ (dezanove euros e trinta e cinco cêntimos) para 
pagamento de factura de água;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----b) a José António Correia Castro, 24,22€ (vinte e quatro euros e vinte e dois cêntimos) para pagamento 
de medicação;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----c) a Sandra Almerinda Ribeiro Parente Silva, 46,40€ (quarenta e seis euros e quarenta cêntimos) referente 
a medicamento da filha (Marisa Sofia Ribeiro Silva);-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------5. Tempos Livres de Natal: vão ser iniciadas as diligências adequadas, para posteriormente se decidir se 
existem condições para levar a efeito nas férias de Natal actividades de Tempos Livres, a abranger crianças 
da União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela;-------------------------------- 
----6. Venda de Sepulturas: foi deliberado mandar construir o jazigo encomendado pelo Sr. Alberto Martins 
Alves de Barros, residente na rua da Unidade, n.º 5 Meadela, sendo o valor do referido jazigo de 15.030.30€ 
----7. Aquisição de Sepulturas: foi deliberado adquirir às senhoras Maria Judite Novo Ribeiro e Maria do 
Rosário Novo Ribeiro residentes, respectivamente, na rua de Talharezes n.ºs 3 - 1º Esquerdo e Rua Dr. Sousa 
Gomes n.º 2,1º - Santa Marta de Portuzelo, duas sepulturas situadas no lateral sul n.ºs 71 e 72, pelo preço de 
1600€, ou seja 50% do valor de cada uma delas;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----8. Reparação de Sepultura: deliberado proceder à correcção da diferença de níveis da sepultura de José 
A. Moreira, trabalho a efectuar pela empresa Construsport, pelo valor de 454,50€ (quatrocentos e 
cinquenta e quatro euros e cinquenta cêntimos) mais 23% de IVA, à taxa legal em vigor;----------------------------------- 
----9. Processo de inquérito: No âmbito do processo de inquérito à Funcionária Ana Correia, foi analisado e 
aceite o respectivo apoio do Município e deliberado nomear a Dra. Hirondina Machado como instrutora do 
processo pela União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela;------------  
----10. Melhorias Habitação (Rua da Liberdade/Meadela): no âmbito da medida 4, fora atribuído pelo 
Município o valor de 4.028€ (quatro mil e vinte e oito euros), mais IVA à taxa de 6%, para obras de melhoria 
na habitação de Rosa Batista Gomes Costa, na Rua da Liberdade na Meadela. Vai ser solicitado novo 
orçamento para actualização do IVA que deve ser de 23% e não 6% como considerado;----------------------------------- 
----11.Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----a) Utilização da viatura pelo CD de Monserrate: tomado conhecimento da declaração recebida, onde o 
CD de Monserrate assume a responsabilidade no transporte dos atletas.---------------------------------------------------------------- 
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----b) Quotização Juventude de Viana: deliberado o pagamento de 150 € (cento e cinquenta euros) anuais, 
correspondente a cotização anual da União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e 
Monserrate) e Meadela.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----c) Zona de Intervenção Florestal: tomado conhecimento do convite para participação em reunião sobre o 
funcionamento da Zona de intervenção Florestal Serra de Santa Luzia, a realizar no dia 8, pelas 18:30 na 
Sede da Junta de Freguesia de Afife.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----d) Animação do Espaço Trampolim: tomado conhecimento do projecto de Animação e Regulamento 
Interno do Espaço Trampolim;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----No final, depois de lida a presente ata, composta por duas 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 zero horas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

__________________________________    _________________________________ 
        O Presidente              O Secretário 

 
 

__________________________________    __________________________________ 
    O Tesoureiro                O Vogal 

 
 

__________________________________    _________________________________ 
          O Vogal               O Vogal 

 
 

__________________________________     
       O Vogal 
 

 

 


