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ATA NÚMERO UM/ANO DOIS MIL E DEZASSETE 

 

-------Aos vinte dias do Mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete, pelas dezanove horas, 

compareceram na antiga sede União das Freguesias, sita na Av. Dr. Manuel Louzada, 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, 1º Secretário Rui Manuel Ribeiro César, 2ª Secretária Sílvia 

Patrícia Morais Sousa Filipe, os Vogais, António José Brazileiro Costa, Vera Mónica de Oliveira Neto, 

Rui Manuel Cruz Mendes, Marco Paulo Moreira dos Santos, Ivete Carla Moreira Carrinho, Andreia 

Susana Dinis Martins, Licínio Rodrigues Martinho e Ana Filipa Soares Varela. ------------------------- 

-------A vogal Sara Margarida Silva Bernardes faltou à sessão.----------------------------------------- 

-------O vogal João Ricardo Rodrigues Neves esteve ausente da sessão tendo sido substituído na 

sua ausência por José Pedro Felgueiras Cerveira. ------------------------------------------------------- 

-------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 o período de intervenção do público. ------------------------------- 

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

-------Não houve quaisquer inscrições para este período. ---------------------------------------------- 

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

------- A Presidente da Assembleia de Freguesia, Ana Lousada, esclareceu que por lapso foi 

considerado na ordem do dia um ponto para aprovação da ata da reunião anterior, o que não faz 

sentido, uma vez que não existe qualquer ata para aprovar. Assim serão renumerados os pontos da 

ordem do dia, passando o ponto 2 a ser o ponto 1 e assim sucessivamente. -------------------------- 

-------Foram também distribuídas as fichas de dados pessoais, para preenchimento por parte dos 

membros da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------Não havendo mais intervenções passou-se de imediato ao período da ordem do dia.  

PONTO UM 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; ------------------------------- 
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-------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 -------------------------------------------------- 

-------O Senhor António Costa tomou a palavra para se manifestar em relação ao caixote de roupa 

usada  e ao contentor de recolha de óleos que está em frente da sua loja e questionou se não seria 

possível  arranjar uma outra solução para sua localização. Questiounou também sobre a limpeza 

nas ruas designadamente na Urbanização do Choupal junto ao café. ----------------------------- 

-------O Senhor Presidente, João Santos,  disse que a responsável pelos contentores / ecopontos e 

o seu posicionamento é a Câmara Municipal e que eventualmente o pedido para mudança de lugar 

será que ser feito diretamente àquela entidade. Em relação à limpeza refere que, a Câmara 

contratou duas empresas para solucionar este problema nas urbanizações (Choupal e Quinta do 

Vale ), e que são estas empresas as responsáveis pela limpeza. --------------------------------------- 

-------A senhora Vera Neto questinou sobre a limpeza na passagem de nível subterrânea que liga à 

Quinta dos Coutos, que foi esclarecido pelo Presidente da Junta ser da responsabilidade da Câmara 

Municipal e não fazer parte integrante dos acordos entre Junta e Câmara, pelo que a falta de 

limpeza deverá ser reportada à Câmara Municipal. ---------------------------------------------------- 

PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA – Aprovação do Regimento da Assembleia--------------------  

-------A senhora Presidente da Assembleia da União prestou os esclarecimentos que entendeu 

necessários no que respeita ao Regimento e à sua elaboração e disponibilizou-se para esclarecer 

dúvidas e eventualmente proceder às alterações que a Assembleia entendesse pertinentes.----- 

-------Não havendo questões ou qualquer proposta de alteração, passou-se de imediato à votação, 

tendo a Assembleia deliberado por maioria, com seis abstenções aprovar o Regimento da 

Assembleia para o mandato 2017-2021, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 10º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------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 TRÊS DA ORDEM DO DIA – Aprovação do Regulamento e tabela de taxas; - 

------- O Senhor Presidente, João Santos informou que houve alteração nas taxas. ------------- 

-------O Cemitério de Antes vai sofrer aumento nas taxas devido ao facto de não haver terreno 

para jazigos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------No que respeita aos animais, foi instinta a taxa em caso de morte ou desaparecimento do 

animal, situação de que serão infomadas as pessoas. --------------------------------------------------- 
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-------Informou ainda sobre a futura construção de um Ossário, pois há muito tempo que é sentida 

essa necessidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

por maioria, com um voto contra e cinco abstenções, aprovar Regulamento e tabela de taxas. ------ 

-------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 QUATRO DA ORDEM DO DIA –Discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2018; --- 

------- O Sr. Presidente, João Santos informa sobre a situação do Quadro de pessoal, 

designadamente  sobre a necessidade de mais dois funcionários para o exterior, havendo a 

possibilidade de abrir concurso público para ver se aparecem candidatos. Será também aberto 

consurso para um lugar administrativo, no sentido de continuar a manter o atendimento em 

Ventosa e Antes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------O Senhor Licínio Martinho pergunta se se pode trocar as condições de oferta, para atrair 

mais candidatos, ao que o Senhor Presidente responde que não pode alterar a lei, e as condições 

de oferta são determinadas por lei. ----------------------------------------------------------------- 

-------O senhor António Costa intervem para referir que isto é um problema nacional e não 

exclusivo desta junta; ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O senhor Presidente refere que não há pessoas interessadas em trabalhar no exterior;---- 

-------O senhor António Costa pergunta porque as pessoas que já trabalham para a junta a título 

preecário não são legalizáveis e porque são precisos mais? Também questionou porque não abrem 

mais lugares? Questinou ainda também porque está um funcionário suspenso? ---------------- 

-------O senhor Presidente procedeu aos esclarecimentos devidos designadamente que o 

funcionário se encontra suspenso na sequência de um processo disciplinar aberto por motivo de 

ameaças. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

deliberado por maioria, com cinco abstenções, aprovar o mapa de pessoal para o ano de 2018. ---- 

-------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 CINCO DA ORDEM DO DIA – Discussão e votação do Mapa de Orçamento e Opções 

do Plano para 2018; ------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------O Senhor Presidente apresenta aos membros da Assembleia, o Dr. Nelson Trindade (TOC), 

representante da empresa que faz a contabilidade da União de Freguesias, que está disponível 

para esclarecer quaisquer questões que tenham.  ------------------------------------------------------ 

-------O Dr. Nelson refere que o orçamento é muito próximo do do orçamento do ano anterior. 

-------O senhor António Costa questiona sobre as bocas de incêndio em Arinhos e Pôvoa do 

Garção ao que o senhor Presidente responde que as bocas incêndio são responsabilidade da 

câmara municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O senhor António Costa sugere que seja colocada à Câmara esta questão sobre colocar mais 

bocas de incêndio junto a zonas onde há mais pinhais. ------------------------------------------------ 

-------O senhor Presidente explica que as bocas de incêndio são urbanas e tem capacidade 

limitada; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O senhor António Costa questiona se hoje estão a funcionar; ---------------------------------- 

-------O senhor Presidente diz que sim; ----------------------------------------------------------------- 

-------O senhor António Costa refere que as bocas de incêndio não estão preparadas e diz que 

entende a explicação, mas não a aceita; ----------------------------------------------------------------- 

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

deliberado por maioria, com um voto contra e cinco abstenções, aprovar o Mapa de Orçamento e 

as Opções do plano para 2018. -------------------------------------------------------------------------- 

-------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. ---------------------------- 

O senhor António Costa referiu que os membros eleitos pela Coligação Juntos pelo Concelho da 

Mealhada, pretende fazer um declaração de voto conjunta. A declaração foi lida e entregue à mesa. 

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

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

e aprovada, será assinada. ----------------------------------------------------------------------- 

Presidente: 

1º Secretário: 

2a Secretária: 

 

 

 

 

 


