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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

9 de Abril de 2020 

Devido ao confinamento aconselhado, após a concordância de todos os membros e recorrendo às novas 

tecnologias, reuniu o Executivo aos nove dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte, entre as onze e as 

treze horas, pelo sistema de videoconferência, que, sendo uma nova experiência, decorreu 

esplendidamente. Esta reunião contou com a presença de José António Gonçalves Ramos (Presidente) e dos 

Vogais António José Rodrigues Soares Basto, Amadeu Morais Bizarro, Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Vítor 

Manuel Antunes da Silva e Rita Joana da Silva Guerreiro. A acta nº 56, aprovada em minuta da reunião 

anterior, será assinada em próxima oportunidade. Foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:-----------

1. Atribuição de Subsídios: Deliberada a atribuição dos seguintes subsídios:------------------------------------------ 

- Minho Digital: 320 € (trezentos e vinte euros) para apoio anual;-------------------------------------------------------- 

- Diocese de Viana do Castelo: 350€ (trezentos e cinquenta euros) como contributo para a campanha de 

aquisição de ventiladores para a ULSAM;---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Jornal Correio do Minho: 75€ (setenta e cinco euros) para custear a publicação da saudação ao 

122º aniversário do Sport Clube Vianense, no dia 13 de Março;----------------------------------------------------------- 

- Jornal Correio do Minho: 150€ (cento e cinquenta euros) para saudação ao aniversário da fundação dos 

Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo;-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Open Dance School: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio à actividade anual;-------------------------- 

- Paróquia de Nossa Senhora de Fátima: 350€ (trezentos e cinquenta euros) para ajuda ao refeitório social 

nesta fase da pandemia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Funcionamento dos serviços: Na sequência da situação de confinamento social, foi ratificada a decisão 

do funcionamento dos serviços em 50% de semana a semana. Deliberado registar em acta a forma exemplar 

como todos os trabalhadores, sem excepção, têm actuado no acompanhamento das pessoas e na procura 

de soluções responsáveis para que todas as tarefas da responsabilidade da Autarquia decorram da melhor 

forma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Feira semanal da Meadela: Ratificada a decisão de encerramento da feira. Registe-se a disponibilidade 

do proprietário do terreno da feira para o não recebimento do aluguer do mês de Abril.-------------------------- 

4. Cemitério da Meadela: Ratificada a decisão de encerramento desde o dia 31 de Março. O cemitério estará 

apenas disponível para cerimónias fúnebres. Ponderada a possibilidade de o pessoal da União das Freguesias 

proceder à recolha de restos de flores existentes.----------------------------------------------------------------------------- 
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5. Parques infantis: Dada a informação da vedação do acesso aos parques na área geográfica da UFVC e feito 

aviso específico para a sua não utilização.--------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Protecção em vidro: Como segurança e na salvaguarda dos inerentes perigos, foi deliberado instalar 

divisórias em vidro diante das secretárias para se evitar o contacto dos utentes com as funcionárias.---------- 

7. Formação IEFP e Módula C: Dada a informação do adiamento destas actividades.------------------------------- 

8. Festa de S. José; ATL da Páscoa; Queima do Judas e Maio Florido: De acordo com as normas em vigor, 

foram canceladas todas estas iniciativas, que estavam programadas e aprovadas.----------------------------------- 

9. Coroação a S. Pedro (marchas): Entendido que não será fácil levar a cabo a coroação de S. Pedro (dia 28 

de Junho). Oportunamente, vai analisar-se a possibilidade de, em data próxima, ser inaugurada a Capela de 

S. Pedro, no Bairro dos Pescadores.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. GesAutarquia/Serviços informáticos: Prestados esclarecimentos pelo sistema fornecido pela Módula C 

que tem vindo a funcionar ao longo dos tempos. Decidido, logo que possível, receber na Autarquia os 

responsáveis da GesAutarquia para auscultar as suas propostas.---------------------------------------------------------- 

11. Pedido de marcação de visita à Freguesia: Continuamos a aguardar.----------------------------------------------- 

12. Apoio à Associação de Antigos Alunos da Escola Técnica: Dada a informação do cancelamento dos 

eventos programados e do adiamento dos mesmos para 2021.----------------------------------------------------------- 

13. Situação financeira - Obras de remodelação do Polo da Meadela + Multibanco + Grupo Folclórico das 

Lavradeiras da Meadela + Deliberações: Foi dada a informação da apertada situação financeira no presente, 

pelo que terão que ser efectuadas diligências urgentes junto do Município para as correspondentes 

deliberações e assim podermos cumprir os nossos compromissos.------------------------------------------------------- 

14. Aquisição de veículo - Refeições escolares: Continuamos a aguardar a decisão do Município.--------------- 

15. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Relatório e Contas da Associação de Moradores da Cova: Dada a informação da situação financeira da 

Associação;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Placa de proibição de dejectos caninos na Rua Dr. Cláudio Basto: Este pedido foi encaminhado para os 

serviços do Horto Municipal;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) E-mail do eleito Carlos Tavares sobre Estatuto da Oposição: Dada informação da eventual omissão do 

problema levantado, que parece tratar-se de alguma confusão. Este problema merecerá uma análise mais 

cuidada, provavelmente na próxima Assembleia de Freguesia;------------------------------------------------------------ 
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d) Recebido da munícipe Maria Silva agradecimento pelo eficiente serviço prestado por trabalhadores da 

UFVC;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Próxima Assembleia de Freguesia: A Assembleia de Freguesia programada para o dia 17 de Abril foi 

cancelada pelos condicionalismos existentes. Muito provavelmente só se realizará em data até 30 de Junho;- 

f) Canil provisório na Rua Nova de S. Bento: São muitas as queixas dos moradores pelos barulhos que daí 

advêm. Vai ser solicitada a intervenção urgente do Município.------------------------------------------------------------ 

Depois de lida a presente acta, composta por três páginas, 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.--------------- 

 

 

O Presidente ____________________________________________________________________________ 

 (José António Gonçalves Ramos) 

 

O Secretário ____________________________________________________________________________ 

(António José Rodrigues Soares Basto) 

 

O Tesoureiro ____________________________________________________________________________ 

(Amadeu Morais Bizarro) 

 

O Vogal ________________________________________________________________________________ 

(Luís Ramiro Gigante Pinheiro) 

 

O Vogal ________________________________________________________________________________ 

(Vítor Manuel Antunes da Silva) 

 

O Vogal ________________________________________________________________________________ 

(Rita Joana da Silva Guerreiro) 


