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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015 

 
----Aos catorze de dezembro de dois mil e quinze, na sede da Junta de Freguesia, reuniu a 
mesma, às vinte e uma horas e trinta minutos, 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).----------------- 
Após análise da acta nº 52, foi a mesma aprovada por unanimidade. De seguida, entrou-se na 
Ordem de Trabalhos.  ------------------------------------------------------------------------------------  
1. Apoio Social  ------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Deliberado atribuir subsídio de 22,13€ (vinte e dois euros e treze cêntimos) a Maria 
Augusta Rodrigues Costa da Rocha, para aquisição de bens para pequeno-almoço.  ------------  
b) Deliberado atribuir produtos de higiene a Maria Emília Simões dos Santos.  ------------------  
2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios:  ----------------   
a) Paróquia de Monserrate: 200€ (duzentos euros), destinados à Festa de Natal;  -------------  
b) ACAPO: 150€ (cento e cinquenta euros), destinados à Festa de Natal;  -----------------------  
c) Creche e Jardim de Infância Nª Sra. da Misericórdia: 100€ (cem euros), destinados à 
Festa de Natal; --------------------------------------------------------------------------------------------  
d) Estabelecimento Prisional de Viana do Castelo: 150€ (cento e cinquenta euros), 
destinados à Festa de Natal;  ----------------------------------------------------------------------------  
e) Grupo Desportivo da Meadela: 200€ (duzentos euros), destinados à Festa de Natal;  ------  
f) Associação de Moradores da Cova: 200€ (duzentos euros), destinados à Festa de Natal;  -  
g) Comissão Social N. Sra. de Fátima: 200€ (duzentos euros) para apoio a espectáculo em 2 
de Abril de 2016;  ----------------------------------------------------------------------------------------  
h) Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores dos ENVC: 200€ (duzentos euros) 
correspondente à aquisição de 20 livros;  --------------------------------------------------------------  
i) Radio Geice: 125€ (cento e vinte e cinco euros) correspondente a mensagem de Natal;----- 
j) Conferência Vicentina do Senhor do Socorro: 120€ (cento e vinte euros) 
correspondentes a apoio cabazes de Natal;-------------------------------------------------------------- 
Nota: Todos os subsídios foram aprovados por unanimidade com excepção dos mencionados 
nos pontos f) e g), que tiveram a abstenção da Vogal Conceição Azevedo.  ----------------------  
3. Aquisição de Viatura para o Polo da Meadela: Após reanálise do processo de propostas, 
foi deliberado: adquirir a Manuel Carvalhosa, Lda., a viatura matricula 93-BM-06, marca 
Renault Master, do ano de 2006, pelo preço de 8500€ (oito mil e quinhentos euros) com IVA 
incluído.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Alvarás de sepulturas perpétuas: Deliberado conceder os seguintes alvarás:  ---------------  
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- Alvará nº 76/2015, quarteirão 09/76, a Alcino Campos Florentino, residente na Rua 
Lencastre nº 80 1º Dto., Monserrate, Viana do Castelo.  ---------------------------------------------  
- Alvará nº 77/2015, quarteirão 09/77, a Daniela D’Apresentação Maia, residente na Meadela.  
5. Incomum - Associação de Intervenção Cultural: (Cedência de instalações): Deliberado 
ceder as instalações da Sede da União, no horário normal do funcionamento, para iniciativas 
de formação de apoio a desempregados.  --------------------------------------------------------------  
6. Associação de Pais da EB1 da Igreja, Meadela (Passagem pedonal): Deliberado que, na 
eventualidade de o Município não adjudicar a construção do “túnel “ da passagem pedonal 
por ajuste directo à firma Pereira G. Silva, Unipessoal Lda., pelo valor de 12 000€ como 
combinado, com o pagamento deste valor pela Associação de Pais, o faça a União das 
Freguesias em sua substituição e, posteriormente, receba a parte restante, que não puder ser 
paga já pela Associação (3500€ do ano lectivo 2015/16) e (3500€ do ano lectivo 2016/17).  ---  
7. Fotocopiadora para o Polo de Monserrate: Deliberado adquirir uma nova fotocopiadora. 
Para o efeito, aguardam-se propostas de orçamento.  ------------------------------------------------  
8. Exposição/venda do espólio do Pintor Mário Emílio: No prosseguimento do decidido 
anteriormente, foram efectuadas diversas diligências para a concretização deste objectivo. O 
Município disponibilizou o Espaço Linha Norte pelo que, de 19 de Dezembro a 10 de 
Janeiro, se concretizará a exposição.  ------------------------------------------------------------------  
9. Relatório Técnico – Intervenção no Edifício do Polo de Monserrate: Foi presente o 
relatório elaborado pela firma Infortécnica, onde são descritas anomalias no sistema eléctrico 
instalado. Para salvaguardar incidentes, foi solicitado um estudo e orçamento para a 
necessidade de eventuais correcções. Como existem dúvidas quer na Sede quer no polo da 
Meadela, foi alargado também o pedido de estudo e orçamento.  ----------------------------------  
10. Condomínio do Prédio da Sede da UFVC: Foi dado conhecimento dos diversos 
documentos recebidos sobre o condomínio, bem como do andamento das obras de 
requalificação exterior. A União terá que despender a verba de 3598,40€ (três mil quinhentos 
e noventa e oito euros e quarenta cêntimos).  ---------------------------------------------------------  
11. Cedência das instalações para ensaio de Grupo Coral da Ribeira: Deliberado 
transitoriamente ceder o espaço para que, nas tardes de sábado, possam ensaiar nas 
instalações do Polo de Monserrate).  -------------------------------------------------------------------  
12. Cartaz/programa dos Reis Magos: Analisado e aprovado o respectivo programa.  -------  
13. Tempos Livres de Natal: Nesta ocasião, apenas se encontram inscritas 17 crianças, 
número que pode vir a ser alargado com a inscrição de última hora de alunos do Colégio do 
Minho. Vai-se avançar com o calendário e programa estabelecido.  -------------------------------  
14. AISCA - Disponibilidade de colaboração: Dado conhecimento da sua proposta de 
realização de evento cultural a 19 de Março, nos Claustros de S. Domingos. Ficaram de 
formalizar por escrito a proposta para posterior análise.  --------------------------------------------  
15. Apoio económico a publicação (José Alberto Teiga Mano): Face ao pedido formulado, 
foram solicitadas mais informações para posterior análise.  -----------------------------------------  
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16. Diversos:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Dado conhecimento da criação de sócios fundadores do Golf de Viana do Castelo.  ---------  
b) Dado conhecimento da colaboração da União na oferta de cabazes de Natal pela Delta 
Cafés.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Idem, pela Escola Profissional de Hotelaria.  ------------------------------------------------------  
d) Idem, Banco Alimentar (FEAC).  -------------------------------------------------------------------  
e) Dado conhecimento da cedência da carrinha: ao Corpo de Escutas, no dia 5 de Dezembro; 
à Associação de Pais da Abelheira, no dia 6 de Dezembro; e à Caritas, no dia 14 de 
Dezembro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Depois de lida a presente acta, composta por quatro 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. --------------------------------------------------------------  
A reunião foi encerrada às vinte e três horas e trinta minutos.--------------------------------------- 
 

O Presidente 
___________________________________________________________________________ 

(José António Gonçalves Ramos) 
 
 

O Secretário 
___________________________________________________________________________ 

(António José Rodrigues Soares Basto) 
 
 

O Tesoureiro 
___________________________________________________________________________ 

(Amadeu Morais Bizarro) 
 

O Vogal 
___________________________________________________________________________ 

(Carlos Manuel Alves Tavares) 
 
 

O Vogal 
___________________________________________________________________________ 

(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo) 
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O Vogal 
___________________________________________________________________________ 

(Maria da Conceição Barbosa Azevedo) 
 
 

O Vogal 
___________________________________________________________________________ 

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 
 
 
 
 
 
 


