
 

 

 

ATA DA QUARTA REUNIÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE SALZEDAS 

21 DE DEZEMBRO DE 2021 

Data: Vinte e um de dezembro de dois mil e vinte e um ------------------------------------------------ 

Local: Edifício sede da freguesia --------------------------------------------------------------------------- 

Eram dezassete horas quando, no uso de competências próprias, o presidente de junta de freguesia 

de Salzedas, verificando a existência de quórum, deu início à reunião pública desse órgão, 

dirigindo os trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A reunião iniciou-se com a presença de: ------------------------------------------------------------------- 

-Presidente: Manuel Francisco Alves Pinto Laranjo ----------------------------------------------------- 

-1ª vogal: Cátia Alexandra Pereira Custódio -------------------------------------------------------------- 

-2ª vogal: Maria Aldina Sousa Mendes --------------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Correspondência --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente divulgou a correspondência recebida entre o dia 30 de novembro e o dia 21 de 

dezembro de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram passados 2 atestados no mesmo período de tempo. ---------------------------------------------- 

Mapa gráfico dos cemitérios da Freguesia ------------------------------------------------------------- 

Da correspondência lida, destaca-se o e-mail da cidadã Zilda Santos, no qual sugere e propõe a 

criação de mapas gráficos expostos na entrada dos cemitérios da freguesia, de forma a facilitar a 

visita dos seus cidadãos aos seus antepassados. ----------------------------------------------------------- 

Trilhos de Cister --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A secretária apresentou alguns planos para diferentes percursos na freguesia, que foram estudados 

pelo executivo, com realce nos percursos de Meixedo. Sendo o miradouro de Santa Bárbara um 

dos pontos inseridos nestes percursos, e para segurança dos cidadãos e turistas, o presidente 



sugeriu a realização de uma reunião informal com o senhor João Almeida, para tentar auxiliar na 

restrição do acesso à via pública pelos canídeos do cidadão. ------------------------------------------- 

Miradouro de Santa Bárbara - requalificação --------------------------------------------------------- 

O presidente atribuiu à secretária a responsabilidade de apresentar ideias concretas para a 

requalificação do Miradouro de Santa Bárbara, para posterior avaliação pelo executivo. ---------- 

Site da Freguesia --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presidente, pelas competências que lhe foram delegadas, atribuiu o serviço de renovação e 

manutenção do site da freguesia à N-Agensy, na pessoa do senhor Nuno Faustino. A renovação 

do site terá um custo de € 400,00 (a este valor acresce o IVA à taxa legal em vigor). A manutenção 

do mesmo, permitindo a atualização regular bem como a publicação de vários ficheiros e imagens, 

entre outros serviços, terá o valor de € 30,00 mensais (a este valor acresce o IVA à taxa legal em 

vigor). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

Ata da reunião realizada no dia 30 de novembro de 2021 ------------------------------------------- 

Deliberação: aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ 

Encontro de Cantadores de Janeiras 2022 – organização do evento ------------------------------ 

Dada a situação pandêmica em que se vive, tendo em conta as previsões do número de casos 

ativos na data do evento, bem como a existência de pessoas infetadas em um dos grupos 

convidados, o presidente propôs não realizar o evento. -------------------------------------------------- 

Deliberação: aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ 

Festa de ano novo em Meixedo ---------------------------------------------------------------------------- 

O presidente sugeriu, dada a situação pandêmica em que vivemos e tendo em conta as 

recomendações da Direção Geral da Saúde (DGS), recomendar à Comissão de Festas o 

cancelamento do evento. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: aprovado, por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO E DE ESCLARECIMENTO DO PÚBLICO 

Não houve comparência de público. ------------------------------------------------------------------------ 



Todas as deliberações desta reunião foram votadas sob a forma nominal. ---------------------------- 

Não havendo mais nada a tratar, foi pelo presidente da Junta de Freguesia encerrada a reunião às 

20 horas, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada de acordo com o disposto no nº 2 

do Artigo 57º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------- 

Manuel Francisco Alves Pinto Laranjo 

_________________________________________ 

Cátia Alexandra Pereira Custódio 

_________________________________________ 

Maria Aldina Sousa Mendes 

_________________________________________ 

 


