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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 24 DE JULHO DE 2017 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezassete, 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), 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 anterior, foi a mesma aprovada por 

unanimidade. De seguida, entrou-se na Ordem de trabalhos.  ......................................................  
1. Atribuição de subsídios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios:  ....................................  

- Associação de Pais da Escola Secundária de Santa Maria Maior: 500€ (quinhentos 
euros) para atribuição de prémio ao melhor aluno.  .....................................................................  

- Associação de Apoio à Infância de Monserrate: 500€ (quinhentos euros) para ajuda a 
sanear compromissos financeiros face à extinção desta Associação, a concretizar-se no fim do mês 

de Julho.  ..................................................................................................................................  
- Comissão de Festas da Meadela: 2100€ (Dois mil e cem euros) para apoiar as festas em 

honra de Santa Cristina.  ............................................................................................................  
2. Aquisição de Livros: Deliberado adquirir as seguintes publicações:  .......................................  

- 10 exemplares do livro “Os teus Olhos: A vida após um AVC”, de Fátima Silva, pelo valor unitário 
de 14€………………………………………………………………………………………………………………………………….  

- 10 exemplares do livro “Naufrágios no Mar de Viana“, de Manuel Oliveira Martins, pelo valor 

unitário de 18€.  ........................................................................................................................  
4. Alteração de Alvará de Sepultura Perpétua: Considerando a documentação presente, foi 

deliberado averbar a sepultura perpétua, identificada sob nº 50 do quadro Lateral Poente, de 
Rosa Rodrigues da Cunha (já falecida) a favor de sua irmã Rosa da Conceição Coelho Rodrigues 

Correia, residente na Rua da Igreja, 80, 4900-717 Viana do Castelo.  ...........................................  
5. Tolerância de ponto no dia 4 de Agosto: Deliberado conceder tolerância de ponto aos 

trabalhadores do Polo da Meadela no dia 4 de Agosto, a propósito das Festas da Freguesia.  .........  



Junta de Freguesia de 
Viana do Castelo (Santa Maria 
Maior e Monserrate) e Meadela 

Concelho de Viana do Castelo 
Ata n.º 92 
Pág. n.º 2 

 

 

6. Festas de Nossa Senhora da Agonia: A exemplo do que vem sendo prática, foi deliberado 
conceder autorização para as diversas aquisições de materiais para os diversos eventos a cargo do 

Polo de Monserrate, que, posteriormente, cujas respectivas despesas serão apresentadas à Viana 
Festas para serem reembolsadas.  ..............................................................................................  

7. Projecto Social de Apoio à Saúde: Presente o projecto, foi considerado muito positivo e que 
não deverá ser posto de lado no futuro. Considerando a proximidade das eleições autárquicas, foi 

deliberado que este assunto seja decidido pelo futuro Executivo.  .................................................  
8. Abertura de procedimentos Ajuste Directo Simplificado Construção de Jazigo: 

Deliberado efectuar convite de ajuste directo à firma Construções Foz do Lima, para a construção 
de Jazigo destinado a Albano Alves da Cunha Matos. O preço base estabelecido é de 8000 euros 

(oito mil euros), a que acrescerá a taxa do IVA em vigor.  ............................................................  
9. Adjudicação de trabalhos à CRISDIFA: Deliberado adjudicar os seguintes trabalhos:  .........  

- Reparação de passeios na Urbanização Capitães de Abril S. Vicente, pelo valor de 380€;  ............  
- Rampa de entradas de garagens na Rua de Valença, pelo valor de 390€;  ..................................  

- Túnel da Quelha das Necessidades (recuperação de muretes e grade de segurança), pelo valor 
de 1050€;  .................................................................................................................................  

- Reparação de passeios na Estrada da Papanata, pelo valor de 1120€.  .......................................  

A todos estes valores acresce IVA à taxa legal em vigor.  .............................................................  
10. Diversos  ...........................................................................................................................  

a) A próxima reunião do Executivo, por razões de férias, só se realizará no dia 11 de Setembro.  ...  
b) O terrado da Feira da Meadela será cedido para a realização do mercado grossista de frutas e 

legumes durante o período das festas da Agonia, por solicitação do Município.  .............................  
c) Dada informação e os inerentes convites para o programa das Festas da Meadela.  ...................  

d) Recebido pedido para cedência da carrinha ao Corpo Nacional Escutas da Meadela, nos dias 20 
e 23 de Julho.  ...........................................................................................................................  

e) Recebido agradecimento da Escola Desportiva de Viana.  .........................................................  
f) Recebido da Sociedade Columbófila do Minho ofício a informar da extinção da sua actividade a 

partir de 31 de Julho.  ................................................................................................................  
g) Dada informação de como decorreu a inauguração da sala de eventos e electrificação do 

Polidesportivo da Associação de Moradores da Cova.  ..................................................................  
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----No final, depois de lida a presente ata, 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 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) 
 
 
O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Maria da Conceição Barbosa Azevedo) 
 
 
O Vogal _______________________________________________________________________________ 

(Rui Manuel Pimenta Salgueiro) 
 
 


