
 

União das Freguesias de 

Viana do Castelo de Viana do 

Castelo (Santa Maria Maior e 

Monserrate) e Meadela 
Concelho de Viana do Castelo 

Ata n.º 49 

Pág. n.º 1 

 

 

Livro:Pág.622 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 12 DE OUTUBRO DE 2015 

 

Aos doze dias do mês de Outubro do ano de dois mil e quinze, 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),Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida 

Figueiredo (Vogal), Maria da Conceição Barbosa Azevedo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta 

Salgueiro (Vogal). O Vogal Carlos Manuel Alves Tavares, por razões de ordem pessoal 

(falecimento de um amigo) não esteve presente.-------------------------------------------------------  

Após aprovação da ata nº 48, entrou-se na seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------ 

1.Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes 

subsídios: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a)Paróquia de Nossa Senhora de Monserrate: 400€ (quatrocentos euros) para apoio à Festa 

de S. Martinho, a realizar na tarde de 14 de Novembro, em S. Domingos para despesas com 

bens alimentares (castanhas e água pé), para interagir com os participantes (comerciantes, 

paroquianos e comunidade em geral). Para além deste apoio, a União das Freguesias vai fazer 

diligências para a dinamização graciosa da animação cultural (concertinas, música popular, 

etc.). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b)ACAPO: 100€ (cem euros) para apoio nas comemorações do seu 26º aniversário (passeio a 

Viseu). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) ACATE: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio nos festejos de S. Martinho. ------------ 

d) Sociedade Columbófila Areosense: 100€ (cem euros) para ajuda na aquisição de carrinha 

adaptada para transporte de pombos. -------------------------------------------------------------------- 

2. Sociedade Columbófila (Instalações pertença da União das Freguesias): Deliberado 

assumir a União das Freguesias o custo com os trabalhos efectuados a mais, no valor de 666€ 

(seiscentos e sessenta e seis euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------- 

3. Remodelação de instalação (Condução de cabos dos computadores + Armário + 

Prateleira + UPS) no pólo da Meadela: Deliberado proceder à remodelação indicada pelo 

valor de1081,71€ (mil e oitenta e um euros e setenta e um cêntimos) acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Carrinha de Monserrate: Para melhor preservar a carrinha no transporte de materiais e 

ferramentas, foi deliberado mandar executar um tabuleiro em chapa de aço inox pelo custo de 

465,50 € (quatrocentos e sessenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 5. Abertura de procedimento concursal de Ajuste Directo para realização da seguinte 

empreitada de obra pública: Pintura dos muros laterais, interior e exterior, pintar portões, 

pintura da casa de banho e pintar a capela no interior e exterior na parte velha do cemitério 

paroquial da Meadela, pelo preço base de 4500€ (quatro mil e quinhentos euros), com convite 

endereçado à firma Manuel de Passos da Silva Fernandes.------------------------------------------- 

6. Permuta de sepultura perpétua (Meadela): Deliberado aceitar o averbamento da 

sepultura perpétua com o alvará nº 27/2015, em nome de Maria Celeste Carvalho da Rocha, 

que constava em nome de Domingos Parente, o qual tinha passado a sepultura para Deolinda 

Parente da Rocha, e esta para Maria Celeste Carvalho da Rocha, por testamento. Esta 

sepultura fica localizada no quarteirão LC/11. --------------------------------------------------------- 

7. Plano de actividades e orçamento para o ano de 2016: Considerando que, em 

Dezembro, teremos que apresentar este plano da União à Assembleia de Freguesia, o 

Presidente do Executivo solicitou que, até ao próximo dia 26, sejam entregues contributos 

para posterior análise e discussão. ----------------------------------------------------------------------- 

8. Diversos -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a)Cedência de Carrinha: Dada a informação da cedência da carrinha aos Escuteiros de 

Monserrate para o acampamento em Alvarães, nos dias 10 e 11 do corrente. --------------------- 

b)Audiência prévia (Limites Monserrate-Areosa): Dado conhecimento da realização da 

audiência prévia no Tribunal Administrativo de Braga, no dia 15 do corrente. ------------------- 

c)ACISJF: Dado conhecimento da oferta de um palmito. ------------------------------------------- 

d) Forma como decorreu o acto eleitoral de 5 de Outubro: Dado conhecimento do 

documento recebido subscrito por Alzira Sofia de Barros Cruz. Analisado o referido 

documento, concluiu-se nada haver a fazer, já que o mesmo em nada interferiu com o bom 

funcionamento das mesas de voto e que, mesmo que correspondesse inteiramente à verdade 

dos factos, a frase não tem a gravidade que, a quente, pudesse ser interpretada. De qualquer 

forma, na ocasião foi formulado pessoalmente pedido de desculpas pelo responsável do pólo 

de Monserrate. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Depois de lida a presente acta, composta por três folhas, devidamente numeradas e 

rubricadas, o Executivo da União das Freguesias deliberou aprová-la, indo a mesma ser 

assinada por quem presidiu, por mim, António José Rodrigues Soares Basto, que secretariei, 

e pelos presentes que o pretendam fazer.---------------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente 

___________________________________________________________________________ 

(José António Gonçalves Ramos) 

 

O Secretário 

___________________________________________________________________________ 

(António José Rodrigues Soares Basto) 

 

O Tesoureiro 

___________________________________________________________________________ 

(Amadeu Morais Bizarro) 

 

O Vogal 

___________________________________________________________________________ 

(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo) 

 

O Vogal 

___________________________________________________________________________ 

(Maria da Conceição Barbosa Azevedo) 

 

 

O Vogal 

___________________________________________________________________________ 

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 

 


