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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 27 DE JANEIRO DE 2014 

 
Aos vinte e sete dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e catorze, reuniu na Sede de Santa Maria Maior, sita na rua 
Conde de Aurora, nº 689, 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 Gonçalo da Silva Amorim, 9,16 € (nove euros e dezasseis cêntimos) para pagamento de medicamentos.------------- 
b) A Rosa Maria, 53,72 € (cinquenta e três euros e setenta e dois cêntimos) para pagamento da factura de 
electricidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) A Sandra Almerinda Ribeiro P. Silva, 78,59 € (setenta e oito euros e cinquenta e nove cêntimos) para pagamento de 
factura  electricidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) A José Sousa Guerreiro, 58,62 € (cinquenta e oito euros e sessenta e dois cêntimos) para pagamento de factura de 
electricidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e) A José António Correia Viana, 45,93 € (quarenta e cinco euros e noventa e três cêntimos), 36,48 referente a factura 
de electricidade e 9,45 € a factura de água.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 2. Atribuição de Subsídios: Deliberado a atribuição do seguinte subsídio:----------------------------------------------------------- 
a) à Associação de Dadores de Sangue da Meadela, 750 € (setecentos e cinquenta euros), destinado ao pagamento 
mensal de meses  em atraso (2º semestre) do protocolo estabelecido, e 690 € (seiscentos e noventa euros) destinado 
a comparticipar em 50% o custo do livro “Dar sangue é ser amigo”, conforme compromisso assumido pela equipa 
autárquica anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 3. Dia Mundial da Criança (Berço de Nossa Senhora das Necessidades): Deliberado apoiar a Festa do Dia Mundial 
da Criança, organizada pelo Berço de Nossa Senhora das Necessidades, com o aluguer de dois insufláveis cujo 
encargo rondará os 200 € (duzentos euros).-----------------------------------------------------------------------------------------------------   
4. Reportagem Fotográfica: Deliberado adquirir a reportagem fotográfica de “Joca Fotógrafos” da tomada de posse do 
actual executivo e Assembleia de Freguesia pelo custo de 215,25 € (duzentos e quinze euros e vinte e cinco cêntimos). 
5.Saúde Visual: Com o intuito de promover uma melhoria na saúde visual dos munícipes, foi deliberado franquear as 
instalações da União de Freguesias para este rastreio pela Empresa MAIS OPTICA.----------------------------------------------- 
6. Zona de Intervenção Florestal Serra Santa Luzia: Prestada informação de como decorreu o encontro com a 
responsável da ZIFSSL. Da discussão surgiram algumas dúvidas relacionadas com a existência de baldios pelo que 
vão ser solicitados esclarecimentos pelo Carlos Tavares.----------------------------------------------------------------------------------- 
7. Alteração ao Orçamento Despesa - 2014: Deliberado proceder à modificação do orçamento da despesa 2014 – 
Alteração n.º 1, conforme documento em anexo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----No final, depois de lida a presente ata, composta por duas folhas deviamente numeradas e rubricados, a Junta de 
Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem presidiu e por mim, António José Rodrigues Soares Basto e 
pelos presentes que o pretendam fazer.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Reunião foi encerrada cerca das 24:00 horas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
        O Presidente                    O Secretário 
____________________________________________  ______________________________________ 
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    O Tesoureiro                O Vogal 
 
 
_____________________________________________  __________________________________________
  
          O Vogal               O Vogal 
 
 
____________________________________________  __________________________________________
    
       O Vogal        
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