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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 25 DE JANEIRO DE 2016 

 
----Aos vinte e cinco de Janeiro de dois mil e dezasseis, na sede da Junta de Freguesia, reuniu 
a mesma, às vinte e uma horas, 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).---------------------------------------------------- 
Ao iniciar-se a reunião, foi proporcionado pelo Grupo de Janeiras da Ronda Típica da 
Meadela, um agradável momento do reviver desta tradição.----------------------------------------- 
Após análise da acta nº 55, foi a mesma aprovada. De seguida, entrou-se na Ordem de 
Trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Apoio Social: Deliberado atribuir os seguintes subsídios:----------------------------------------- 
- A Ana Lúcia dos Santos Ricardo: 89,25€ (oitenta e nove euros e vinte e cinco cêntimos) 
para pagamento de electricidade.------------------------------------------------------------------------- 
- A Maria de Lurdes Infante Carvalho da Costa: 102,45€ (cento e dois euros e quarenta e 
cinco cêntimos), sendo 30,96€ relativos a electricidade, 48,14€ a medicamentos e 23,15€ a 
gás.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios:------------------ 
- Associação de Apoio à Infância de Monserrate: 75€ (setenta e cinco euros) destinados a 
apoiar a Festa de Natal.------------------------------------------------------------------------------------ 
- Confraria de Nossa Senhora das Candeias: 450€ (quatrocentos e cinquenta euros) como 
apoio anual em 2016 do Município.---------------------------------------------------------------------- 
- Centro Cultural do Alto Minho: 1.300€ (mil e trezentos euros) cumprimentos do 
protocolo anual 2016.-------------------------------------------------------------------------------------- 
- Caritas Diocesana: 1.200€ (mil e duzentos euros) de cooperação anual 2016.----------------- 
- Fábrica da Igreja da Meadela - Conferência Vicentina: 1.500€ (mil e quinhentos euros) 
para cooperação anual pagável em prestações mensais de 125€.------------------------------------ 
- Associação de Dadores de Sangue da Meadela: 1.500€ (mil e quinhentos euros) da 
cooperação anual 2016.------------------------------------------------------------------------------------ 
- Sociedade Columbófila da Meadela: 125€ (cento e vinte e cinco euros) da cooperação 
anual 2016.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. a) Aquisição de sepultura perpétua: Deliberado adquirir a sepultura perpétua com o nº 
0008/46 a Evaristo Pinheiro Felgueiras, residente na Quelha da Ferreira, nº 34, 4900-278 
Carreço.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
b) Venda de jazigo perpétuo: Deliberado vender um jazigo perpétuo a António Manuel de 
Meireles, residente na Rua das Minas, 34, 4900-201 Meadela.-------------------------------------- 
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4. Pinturas e beneficiação da Sede: Na sequência das obras a decorrer da responsabilidade 
do condomínio, foi deliberado adjudicar a Adriano Vieira Gomes Unipessoal Lda. diversos 
trabalhos de pintura no interior das instalações da sede pelo valor de 750€ (setecentos e 
cinquenta euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor, podendo eventualmente proceder-se 
a acertos pontuais de acordo com as necessidades.---------------------------------------------------- 
5. Parque Infantil do Largo Luís Filipe: Dada uma panorâmica de como se encontram as 
obras de construção. O parque já se encontra aberto provisoriamente, vai ser montado um 
bebedouro e estão a ser ultimados trabalhos extra contrato, que obrigarão a discutir valores, 
bem como o acerto de trabalhos de betão a mais. Reconhecida a necessidade de replantar 
árvores, melhorar a iluminação pública e colocar avisos de proibição de dejectos de animais.- 
6. Tolerâncias de Ponto em 2016: Deliberado conceder tolerância de ponto aos funcionários 
da Autarquia nas seguintes datas: Carnaval, durante todo o dia 9 de Fevereiro (terça-feira); 
Quadra Pascal, encerramento a partir das 13 horas do dia 24 de Março (quinta-feira) e todo 
o dia em 28 de Março (segunda-feira); Festas de Nossa Senhora da Agonia: Encerramento a 
partir das 13 horas do dia 19 de Agosto; Natal: Encerramento a partir das 13 horas do dia 23 
de Dezembro.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7. Projecto Missão CAFAP/GAF: O Presidente do Executivo fez uma explanação deste 
projecto, que envolverá famílias da área geográfica da União das Freguesias. O projecto a ser 
posto em prática contará com o apoio da UFVC. O Presidente, em próxima a reunião com os 
responsáveis técnicos, vai averiguar mais pormenores, bem como o orçamento geral e os 
custos que poderão advir para a União.------------------------------------------------------------------ 
8. Reunião com o Clube de Atletismo Olímpico Vianense: Na reunião realizada no passado 
dia 19, foi reafirmado o apoio às iniciativas previstas - Caminhada (Santa Maria Maior, 
Monserrate, Meadela) e Torneio Indoor - nas escolas do 1º Ciclo. No sentido de facilitar ao 
Clube o apoio da UFVC, este será decidido de acordo com as necessidades que surgirem, 
após diligências com outras Entidades/Empresas.-----------------------------------------------------  
9. Extensão de Saúde da Meadela: Foram dadas informações de como decorreu a visita 
realizada, na passada semana, que contou com a presença do Director da ULSAM e o 
Município. Foi reafirmado que não está no horizonte o encerramento desta extensão. Foi 
proposto novo encontro para o dia 26 de Fevereiro, às 10 horas.------------------------------------ 
10. Limpeza de canteiro no parque de estacionamento do Sport Clube Vianense: O SCV 
vai criar instalações para a prática de explicações aos atletas de formação. Deliberado prestar 
apoio na obtenção de máquina escavadora e transporte das terras e inerentes depositados nos 
canteiros, de forma a serem instalados contentores.--------------------------------------------------- 
11. Workshop sobre medidas activas de emprego: Reconhecido que este workshop foi de 
toda a utilidade para os desempregados. Registada uma ampla participação na sessão 
realizada no passado dia 18 de Janeiro, na Sede.------------------------------------------------------- 
12. Festividades de Nossa Senhora das Candeias: Deliberado manter a tradição da oferta 
de pequenas velas nos parapeitos das ruas onde passa a procissão. Custo estimado 50€ 
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(cinquenta euros).------------------------------------------------------------------------------------------- 
13. Quadros Comemorativos dos 40 anos da Democracia Autárquica: Deliberado 
adquirir 3 exemplares pelo valor de 1.050€ (mil e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor. Trata-se de documento histórico e identificativo dos diversos autarcas nas 
freguesias (Santa Maria Maior, Meadela e Monserrate) que agora se encontram agregados na 
UFVC.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14. Rua Sítio da Pedreira: Dado conhecimento do pedido de intervenção neste arruamento 
pelo munícipe José Manuel de Araújo Lamas. O munícipe vai ser aconselhado a apresentar 
este pedido ao Município.--------------------------------------------------------------------------------- 
15. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a) Janeiras – Dada informação de como decorreram as diversas visitas de Grupos de Janeiras. 
(Escuteiros do Senhor do Socorro, Paróquia do Senhor do Socorro, Centro Social do Senhor 
do Socorro e Grupo Folclórico Renascer.--------------------------------------------------------------- 
b) Dado conhecimento da cedência das instalações de Monserrate para ensaio ao Grupo 
Sementes de Deus.------------------------------------------------------------------------------------------ 
c) Dado conhecimento de mensagem dirigida pelo Reitor de Santa Luzia.------------------------ 
d) Recebida informação sobre abertura da nova Rua Arq. José Fernandes Martins.-------------- 
e) Efectuado o balanço de como decorreu o acto eleitoral da eleição do Presidente da 
República.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f) Próximas iniciativas: Tertúlia Cultura em Viana do Castelo, no dia 27; Janeiras da 
Abelheira no dia 27; e Encontro Janeiras na Meadela, no dia 30.----------------------------------- 
g) Dada informação da cedência da carrinha aos Escuteiros do Senhor do Socorro para 
transporte a acampamento no próximo fim-de-semana.----------------------------------------------- 
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.----------------------------------------------------------- 
 
 

O Presidente 
___________________________________________________________________________ 

(José António Gonçalves Ramos) 
 
 

O Secretário 
___________________________________________________________________________ 

(António José Rodrigues Soares Basto) 
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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) 
 


