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ATA NÚMERO SEIS/ANO DOIS MIL E DEZANOVE 

 

-------Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, 

compareceram na sede da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, na Av. Dr. 

Manuel Lousada, em Mealhada, para Sessão ordinária da Assembleia da União de Freguesias, 

após convocatória para o efeito, os seguintes elementos: a Senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia da União de freguesias, Ana Alexandra da Conceição Lousada, 2ª Secretária Sílvia Patrícia 

Morais Sousa Filipe, os Vogais, António José Brazileiro Costa, Rui Manuel Cruz Mendes, Vera Mónica 

de Oliveira Neto, Marco Paulo Moreira dos Santos, Ivete Carla Moreira Carrinho, Carlos Manuel 

Santos Amorim, Licínio Rodrigues Martinho e José Carlos Ferreira Duarte da Silva -------------------- 

-------O 1º Secretário Rui Manuel Ribeiro César e as vogais Andreia Susana Dinis Martins e Sara 

Margarida Silva Bernardes faltaram à sessão, tendo sido apresentada a devida e atempada 

justificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------O 1º Secretário Rui Manuel Ribeiro César e a vogal Andreia Susana Dinis Martins foram 

substituídos na sua ausência pelos cidadãos que se encontram de seguida na lista do partido pelo 

qual foram eleitos, (considerando que Manuel Rodrigues Ferreira, Sofia Alexandra Cerveira Duarte e 

Ângelo Baía Nogueira justificaram não poder comparecer à reunião), a saber: Luís Manuel Avelar 

Bento Aveleira, e Luís Paulo Freitas da Conceição. ------------------------------------------------------- 

-------Estiveram presentes os elementos do Executivo da Junta da União de Freguesias, a saber: o 

Senhor Presidente João Santos, o Senhor Secretário Fernando Parreira, o senhor tesoureiro Horácio 

Fonseca e as vogais Ana Sofia Lousado e Graça Maria Neves Batista. ---------------------------------- 

-------Livro de Presenças: Os Elementos supramencionados antecedendo a abertura da Sessão, 

apuseram as suas assinaturas no Livro de Presenças existente para o efeito. ------------------------- 

--------Declarada aberta a Sessão pela Senhora Presidente da Assembleia da União das Freguesias, 

deu-se início à sessão com a ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------- 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO------------------------------------------------------------ 

------- Não houve qualquer intervenção neste período. ------------------------------------------------ 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------ 

-------Não houve qualquer inscrição pelo que se passou de imediato ao período da ordem do dia.  

PONTO UM DA ORDEM DO DIA – Aprovação da ata da reunião anterior; ------------------------ 

-------A Sra. Presidente da Assembleia informa que uma vez que a ata seguiu para todos os membros 

da Assembleia, a mesma não será lida. ----------------------------------------------------------------- 
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-------Não havendo correções à ata foi a mesma submetida à votação, tendo o documento sido 

aprovado por maioria com três abstenções. ------------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA – Informação do Presidente da União conforme o previsto 

na alínea v) do n.º 1 do art.º 18.º da lei 75/2013 de 12 de setembro; ----------------------------- 

-------A propósito desta informação, que se anexa e aqui se dá por integralmente reproduzida para 

todos os efeitos, o senhor Presidente da União disponibilizou-se para prestar todos os 

esclarecimentos que considerassem necessários ------------------------------------------------------- 

-------A Sr. Ivete Carrinho referiu a falta de limpeza que se verifica na envolvente do edifício da antiga 

Junta de Freguesia da Antes e a limpeza não deveria ser feita apenas no edifício da sede de freguesia.  

-------O Sr. Presidente disse que, efetivamente, seria limpo, mas que neste momento e também 

devido ao facto de este período ter bastantes feriados, torna-se mais difícil cumprir devidamente 

esta tarefa, uma vez que os funcionários não podem estar em todo o lado ao mesmo tempo, por 

manifesta falta de operacionais no terreno. Não há tempo nem meios para chegar a todo o lado ao 

mesmo tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Não havendo quaisquer intervenções passou-se de imediato ao ponto seguinte da ordem do 

dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA – Apreciar os subsídios atribuídos no ano de 2018. ---------- 

-------O senhor presidente João Santos informa da compra dos terrenos para o prolongamento da 

O Sr. António Costa questionou a atribuição de um subsídio a uma entidade privada, a P8 – Academia 

de Futsal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente justificou essa atribuição dizendo que a referida entidade proporciona às 

crianças atividades desportivas, a título gratuito para organização de eventos. O apoio da junta 

verifica-se somente nos brindes promocionais que são entregues aos participantes no final do 

evento e no pagamento dos materiais necessários à realização dos eventos. ------------------------- 

-------A Sra. Presidente de Assembleia esclarece novamente, que as associações da freguesia podem 

receber subsídios em dinheiro, mas têm que cumprir o regulamento existente para o efeito. -------- 

-------Não havendo mais questões, passou-se de imediato ao ponto seguinte da ordem do dia. --- 

PONTO QUATRO DA ORDEM DO DIA – Apreciar o inventário dos bens, direitos e obrigações 

patrimoniais do ano de 2018. ----------------------------------------------------------------------- 

-------Perante o documento apresentado e do qual já todos tinham conhecimento, não houve 

qualquer questão ou pedido de esclarecimento, pelo que se passou de imediato ao ponto seguinte 

da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 



Livro de atas n.º 1 
Folha n.º _____ 

 

 

PONTO CINCO DA ORDEM DO DIA – Apreciar e votar os documentos de prestação de contas 

do ano de 2018 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O senhor presidente João Santos apresentou o relatório de contas e disponibilizou-se aos 

membros da assembleia para qualquer esclarecimento relativo ao documento. Informou ainda que 

o relatório está acompanhado de uma declaração da empresa de contabilidade responsável pelas 

contas da autarquia, que atesta a regularidade das mesmas. ------------------------------------------ 

-------Não havendo questões, passou-se de imediato à votação, tendo a Assembleia deliberado por 

maioria, com duas abstenções, aprovar o Mapa de pessoal para 2019. -------------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos, ao abrigo do 

disposto no art.º 57º n.º 3 da Lei 75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------------------- 

PONTO SEIS DA ORDEM DO DIA – Proposta de projeto de Regulamento dos Cemitérios da 

União das Freguesias ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------O Sr. Presidente João Santos informa que os cemitérios da freguesia, que são quatro, não 

estão regulamentados e este projeto é para estabelecer regras, relativamente às construções feias 

nos cemitérios (sepulturas, jazigos, etc.), tanto em alinhamentos como em alturas, e até já tem vindo 

a ser fiscalizado a implantação das sepulturas, independentemente de ser comprado ou não.  

-------Não havendo questões, passou-se de imediato à votação, tendo a Assembleia deliberado por 

unanimidade, aprovar o projeto de Regulamento dos Cemitérios da União das Freguesias. -------- 

-------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos, ao abrigo do 

disposto no art.º 57º n.º 3 da Lei 75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------------------- 

-------Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão ordinária da Assembleia da União de 

Freguesias, pelas vinte e duas horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente Ata que depois 

de lida e aprovada, será assinada. ------------------------------------------------------------------------ 

Presidente: 

1º Secretário: 

2ª Secretária: 

 

 

 


