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Folha n.º _____
ATA NÚMERO OITO /ANO DOIS MIL E QUINZE
-------Aos cinco dias do Mês de Junho do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, compareceram na antiga escola Primária de Ventosa do Bairro,
sita na Rua da Escola, em Ventosa do Bairro, 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, Graça Maria Neves Batista, 1ª
Secretária Ana Alexandra da Conceição Lousada, 2º Secretário João António Pereira da
Silva, os Vogais, Patrícia Isabel dos Santos Ferreira, Marco Paulo Moreira dos Santos,
Fernando da Conceição Oliveira, Vítor de Jesus Gomes Neto e Licínio Rodrigues Martinho.
-------Os vogais Cláudia Alexandra Lousado dos Santos, Paula Alexandra Oliveira da
Cunha Felgueiras, Licínio de Almeida Nogueira, Vera Mónica de Oliveira Neto e
Alexandre Miguel Mendes Oliveira faltaram à sessão.------------------------------------------------------------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 Benjamim Almeida e os vogais Ana Sofia Lousado e António José Breda. --------------Livro de Presenças: Os Elementos supra mencionados 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----------------------------------------------------------------------------------Não houve quaisquer inscrições para este período. ------------------------------------------------PONTO UM DA ORDEM DO DIA – Aprovação da ata da reunião anterior
-------A Senhora Presidente da Assembleia da União das Freguesias passou a palavra à
Primeira Secretária Ana Lousada que procedeu à leitura da ata da sessão ordinária de
vinte e quatro de Abril de dois mil e quinze.--------------------------------------------------------------------------Não havendo quaisquer correções à ata procedeu-se à votação, tendo o
documento sido aprovado por unanimidade.
PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA- Apreciar 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;--------- Informação que a seguir se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------

OBRAS E AÇÕES CONCLUÍDAS-------------------------------------------------------------------------OBRAS:

- Limpeza de ervas e folhas nas ruas da União das Freguesias; ------------------------------------------------- Limpeza geral aos cemitérios novo e velho da Antes, e cemitérios de Ventosa do Bairro e Arinhos;
- Limpeza da zona central da Mealhada; ---------------------------------------------------------------------------- Limpeza dos Largos da União das Freguesias; ------------------------------------------------------------------ Limpeza da escola EB1 e Jardim de Infância, na Mealhada, Infantário de Antes e EB1 de Antes; -- Colocação de herbicida na zona dos cemitérios de Arinhos, Ventosa do Bairro e Antes;-------------- Limpeza da envolvente exterior da sede da União das Freguesias; ------------------------------------------ Limpeza e manutenção das zonas ajardinadas, conforme a delegação de competências; -------------- Limpeza dos arruamentos e jardins do loteamento da Quinta do Vale na Póvoa da Mealhada;------- Colocação de espelhos parabólicos em Antes, Ventosa do Bairro e Mealhada;-------------------------- Limpeza do Lago do Sume, em Antes (zona envolvente); ------------------------------------------------------ Recolocação do busto do Dr. Américo Couto, com recurso a trabalhos de construção civil;---------- Trabalhos de recolocação da pedra de identificação e outros, no Parque dos Namorados em
Ventosa do Bairro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Limpeza do rio em Ventosa do Bairro e fecho da represa de águas no mesmo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AÇÕES DO PRESIDENTE DA UNIÃO DAS FREGUESIAS, DE 24 DE ABRIL DE 2015,
ATÉ À PRESENTE DATA ----------------------------------------------------------------------------------------- Nas instalações da Câmara Municipal de Mealhada – (COMEMORAÇÕES 41.º ANIVERSÁRIO
DO “25 DE ABRIL” – SESSÃO SOLENE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL); --------------------------- Nas instalações da Junta de Freguesia de Pampilhosa – (COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E
DOS TRINTA ANOS DE ELEVAÇÃO DE PAMPILHOSA A VILA); ------------------------------------ Na Av. 25 de Abril, Mealhada – (CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS – 2.ª VOLTA À
BAIRRADA); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na loja JOM da Mealhada - (ABERTURA DA NOVA LOJA JOM DA MEALHADA);-------------- No Parque da Cidade – (INAUGURAÇÃO DOS PAINEIS DE AZULEJOS PINTADOS À MÃO
POR CRIANÇAS (REQUALIFICAÇÃO DOS ABRIGOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES);
- No Pavilhão Municipal de Barcouço – (II FEIRA DO BOLO DE CORNOS - GASTRONOMIA E
ARTESANATO); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na Biblioteca Municipal de Mealhada e Jardim Municipal – (ATIVIDADES A DINAMIZAR NO
ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA); ----------------------- Na Biblioteca Municipal de Mealhada – (FORMAÇÃO EM HACCP (TRABALHOS DE
PREPARAÇÃO DA FESTAME - FEIRA DO MUNICÍPIO DE MEALHADA); -------------------------- No Salão Nobre da Câmara Municipal de Mealhada – (TOMADA DE POSSE COMO MEMBRO
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE MEALHADA);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBRAS E AÇÕES EM CURSO------------------------------------------------------------------------------- Limpeza das valetas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Limpeza dos largos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Limpeza dos cemitérios; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Reparações várias; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Limpeza das Fontes de Mergulho; ------------------------------------------------------------------------------------ Colocação de marcos limitadores no Largo Mário Navega, em Antes; -------------------------------------- Reparação da fonte do Poço Concelho; ------------------------------------------------------------------------------

- Continuação da obra de colocação de caneletes no Poço de abastecimento de água ao fontanário e
lavadouros do Largo de S. Martinho em Arinhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACÇÕES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organização do cadastro dos cemitérios da União das Freguesias; ------------------------------------------

- Envio de Newsletters periódicas, dos mais variados assuntos, informações e notícias, a todas as
pessoas registadas no site Junta de Freguesia; -----------------------------------------------------------------------
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- Participação à EDP dos focos luminosos fundidos, nos postes de iluminação pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBRAS E ACÇÕES PREVISTAS A CURTO PRAZO---------------------------------------OBRAS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reparação dos caminhos vicinais da União das Freguesias; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACÇÕES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Colocação de iluminação no Largo de S. José na Póvoa da Mealhada, na zona dos antigos
lavadouros; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aquisição do terreno onde está implantado o Poço de abastecimento de água ao fontanário e
lavadouros do Largo de S. Martinho em Arinhos; --------------------------------------------------------------- Colocação do portão de acesso às instalações sanitárias públicas, em Ventosa do Bairro;------------- Requalificação da área do denominado “Barco”, no largo do Cruzeiro, com o objetivo de trazer a
água de novo a este espaço, mas com a função lúdica (aguarda projeto da C.M.M.);------------------ Colocação de marco limitador de passagem automóvel, na rampa de acesso ao largo de S.
Martinho, em Arinhos; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Beneficiação do Largo de S. José, na Póvoa da Mealhada (aguarda levantamento topográfico);----- Conclusão das obras de ampliação do Cemitério Novo de Antes; -------------------------------------------- Execução de muro no Cardal (aguarda resolução do apoio da Câmara Municipal de Mealhada);---- Beneficiação da cobertura e zona dos contentores de lixo do Largo Dr. António Antunes Breda, na
Póvoa da Mealhada (aguarda levantamento topográfico); ------------------------------------------------------ Aquisição de uma parcela de terreno junto à fonte de mergulho na Póvoa da Mealhada;-------------- Manutenção e pintura de edifícios, num cemitério e outro património da União das Freguesias;
- Pavimentação dos corredores interiores do Cemitério Novo de Antes; ------------------------------------- Reparação e condução da água através de canelete para o dreno existente, e arranjo da envolvente,
no lavadouro do Barregão; -------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da União fez a algumas considerações sobre a sua informação.
-------Não havendo quaisquer questões, passou-se ao ponto seguinte da Ordem do dia. PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA – acordo de execução de delegação de competências
de gestão e manutenção de espaços verdes municipais e limpeza das vias e espaços
públicos - alteração; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente tomou da palavra para explicar que esta alteração está
relacionada com a duração do acordo, que inicialmente era anual e neste momento
passa a ser para o mandato 2013/2017. Estão assim definidas as tranches a transferir para
a União de Freguesias durante todo o mandato e não apenas durante um ano. No que
respeita ao conteúdo do acordo não há mudanças uma vez que se mantêm os espaços
verdes inicialmente acordados.----------------------------------------------------------------------------------------Não havendo qualquer questão, passou-se de imediato à votação, tendo a
Assembleia deliberado por unanimidade aprovar a alteração ao acordo de execução
de delegação de competências de gestão e manutenção de espaços verdes
municipais e limpeza das vias e espaços públicos. ----------------------------------------------------------------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 três horas, da qual se lavrou a presente Ata que depois de
lida e aprovada, será assinada. -----------------------------------------------------------------------------------Presidente:
1ª Secretária:
2º Secretário:

