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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DE 9 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

----Aos nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e treze, reuniu na Sede de Santa Maria 
Maior, sita na rua de Aurora, nº689, 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. Acção Social: Deliberado a atribuição dos seguintes apoios:-------------------------------------------------------------- 
a) a Ana Maria Ferreira Passos, de 10,99 € (dez euros e noventa e nove cêntimos) para pagamento 
de factura de água;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) a Ana Isabel Carvalhido Viana Ribeiro, de 62,48€ (sessenta e dois euros e quarenta cêntimos) 
para pagamento de factura de electricidade;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c) a Maria Alzira da Costa Guerreiro, de 41,41€ (quarenta e um euros e quarenta e um cêntimos) 
para pagamento de electricidade;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----2. Atribuição de Subsídio: Deliberado por unanimidade a atribuição de subsídio à Associação 
Portuguesa de Solidariedade Mãos Unidas P. Damião, 75 € (setenta e cinco euros) destinado a 
apoiar doentes com Sida e Tuberculose.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----3. Aquisição de Livros: Deliberado adquirir 10 livros a Ângela Cerqueira “Retalhos” no valor 
unitário de 11€ (onze euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----4. - Concessão de Sepultura Perpetua no Cemitério da Meadela: Deliberado atribuir espaço 
(sepultura perpétua) com o número 09/51 no Cemitério da Meadela a Maria Augusta Afonso, 
residente na Rua Artista Luís Filipe, 124-2ºFrente 4900-384 Monserrate.------------------------------------------------- 
----5.Transladação de Amadeu dos Santos Simões: Deliberado nada cobrar aquando da trasladação 
de Amadeu dos Santos Simões da sepultura G6/40 para a sepultura perpétua 03/44, tendo em 
consideração que por erro a sepultura (G6/40) não tem 3 funduras.------------------------------------------------------- 
----6. Debito à Segurança Social- Vão ser efectuadas diligências para o esclarecimento do débito no 
valor de 4.120,48 (quatro mil cento e vinte euros e quarenta e oito cêntimos) referente a trabalhos 
executados por Manuel Passos da Silva Fernandes na Meadela.---------------------------------------------------------------- 
----7.Tolerância de Ponto no Natal/Ano Novo: Deliberado por unanimidade conceder tolerância de 
ponto aos funcionários no dia 24 de Dezembro e no dia 31 de Dezembro. ------------------------------------------- 
----8.Lembrança de Natal aos Filhos dos Trabalhadores: Deliberado por unanimidade atribuir a 
verba de 100,00 € (cem euros) a cada filho dos trabalhadores até aos 12 anos inclusive.-------------------- 
----9. Tolerância de ponto (Solidariedade ENVC): Deliberado com dois votos contra, conceder 
tolerância de ponto no dia 13 a partir das 15H, de forma a permitir que os funcionários, que o 
desejem, participem na jornada de luta de solidariedade com os trabalhadores dos ENVC.---------------- 
----10. Passagem de Testemunho da Junta de Freguesia de Monserrate à União de Freguesias de 
Viana do Castelo (Santa Maria Maior, Monserrate) e Meadela: Na presença de todos os membros 
do executivo anterior de Monserrate, no dia 28 de Novembro, pelas 19H, foram entregues a 
contas de gerência e inventário entre dois de Janeiro e vinte e nove de Setembro do ano dois mil e 
treze, cujo saldo é de 20.993,38 €(vinte mil novecentos e noventa e três euros e trinta e oito 
cêntimos).Foi transmitida a informação que do ano dois mil à actualidade, não foram efectuados 
os pagamentos à Caixa Geral de Aposentações, das verbas correspondentes aos encargos da 
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Entidade, Junta de Freguesia de Monserrate, bem como dos encargos dos dois respectivos 
funcionários, Rosa Maria Araújo Lopes Gonçalves e Ana Maria Carvalho Correia, pelo que foi 
solicitado que o novo executivo proceda às diligências necessárias no sentido de tentar que seja 
corrigida esta anomalia. Tomado ainda conhecimento da emissão de cheque em trânsito 
destinado à (GGA) no valor de 33.085.34 (trinta e três mil oitenta e cinco euros e trinta e quatro 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----11. Passagem de Testemunho da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior à União de 
Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior, Monserrate) e Meadela: Na presença de todos 
os membros do executivo anterior de Santa Maria Maior, no dia 28 de Novembro, pelas 21H30M, 
foram entregues a contas de gerência e inventário entre dois de Janeiro e vinte e nove de 
Setembro do ano dois mil e treze, cujo saldo é de 146.956,76 €(cento e quarenta e seis mil 
novecentos e cinquenta e seis euros e setenta e seis cêntimos).---------------------------------------------------------------- 
----12.Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) XIV Congresso da ANAFRE: Tomado conhecimento da realização do Congresso, nos dias 31 de 
Janeiro, 1 e 2 de Fevereiro de 2014 em Aveiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Assembleia de Freguesia: Vai ser solicitado ao Presidente da Assembleia de Freguesia, a 
marcação se possível, no dia 27 de Dezembro, para discussão e aprovação do Orçamento, e Plano 
Plurianual (PPI).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Janeiras (Grupo Desportivo da Meadela): Recepcionado convite para no dia 2 de Janeiro, pelas 
21,30 horas, receber o executivo o Grupo de Janeiras desta Colectividade.-------------------------------------------- 
e) Associação Moradores da Cova: Recepcionado pedido para reunião com esta Associação. Vai 
ser marcada logo que possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f)Horário de Trabalho (lei/68/2013): Vão continuar as diligências para aprofundar este assunto e 
ver da possibilidade, de aceitar a proposta do STAL, para por em prática o cumprimento das 35 
horas semanais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---No final, depois de lida a presente acta, 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 por cerca das 24 horas.------------------------------------------------------------------------------------------                     
       
__________________________________    _________________________________ 
        O Presidente       O Secretário 
 
 
__________________________________    __________________________________ 
    O Tesoureiro            O Vogal 
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          O Vogal           O Vogal 
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       O Vogal 


