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--------------------------ACTA N.º 12 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 24 DE MARÇO DE 2014 ----------------------------------------------------No dia vinte e quatro de Março de dois mil e catorze, no edifício sede da União
das Freguesias, em Mealhada, pelas dezassete horas e trinta minutos, reuniu o
executivo da União das Freguesias, sob a presidência do Senhor. João Carlos
Ferreira dos Santos, presidente da União das Freguesias da Mealhada,
Ventosa do Bairro e Antes. --------------------------------------------------------------------Estiveram ainda presentes, o senhor secretário Fernando da Silva Parreira, o
senhor tesoureiro Benjamim Nogueira de Almeida, a vogal Ana Sofia da Costa
Lousado e o vogal António José da Silva Breda. ----------------------------------------O senhor presidente deu início à reunião, onde foram apresentados e
discutidos os seguintes assuntos: -----------------------------------------------------------1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR ------------------------------A Junta da União de Freguesias deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da
reunião anterior (acta n.º 11), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO --------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, dando cumprimento ao estipulado na alínea
tt) do n.º 1 do art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, apresentou para
discussão e aprovação o Relatório Anual de Observância do Respeito pelos
Direitos e Garantias do Estatuto do Direito de Oposição, cujo teor se dá como
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, ficando arquivado na
pasta anexa ao livro de actas n.º 1. mandato 2013/2017 ------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório Anual de
Observância do Respeito pelos Direitos e Garantias do Estatuto do Direito de
Oposição, e remeter o mesmo a todos os titulares do direito de oposição para
sobre ele se pronunciarem, e se assim o entenderem, requererem a sua
discussão pública, em conjunto com as eventuais respostas na assembleia de
freguesia, sendo que o mesmo deverá ser publicitar através de edital, e no site
da Junta da União das Freguesias. ---------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos -3. PROJECTO DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS
ASSOCIAÇÕES DA UNIÃO DAS FREGUESIAS ---------------------------------------O senhor presidente, João Santos, apresentou para discussão e aprovação o
Projecto de Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações da União
das Freguesias, cujo teor se dá como integralmente reproduzido para todos os
efeitos legais, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas n.º 1,
mandato 2013/2017. ------------------------------------------------------------------------------

O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de Regulamento de
Atribuição de Subsídios às Associações da União das Freguesias, e remeter o
documento para a próxima Assembleia de Freguesia para a devida aprovação,
de acordo com o definido na alínea f) do n.º 1, do artigo 9.º da Lei 75/2013 de
12 de Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos –
4. MUPIE PARA O MURO DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS ---------O senhor presidente, João Santos referiu a necessidade de se adquirir um
mupie com outra dignidade para colocar no muro contíguo ao edifício sede da
Junta da União das Freguesias. --------------------------------------------------------------Disse ainda que teria de ser com a dimensão útil mínima de 1.50m x 1.00m,
para garantir a colocação de todos os editais que são necessários afixar. Disse
também que se teria de fazer o levantamento de todos mupies ou expositores
existentes, para se verificar a necessidade, ou não, de os substituir, se for caso
disso. ------------------------------------------------------------------------------------------------Face a esta necessidade, o executivo deliberou, por unanimidade, pedir
cotação a empresas do ramo, para a execução do mupie a fixar no muro
contíguo ao edifício sede da Junta da União das freguesias. ------------------------5. CAMINHOS-------------------------------------------------------------------------------------O secretário, Fernando Parreira, alertou para o facto de os caminhos vicinais
estarem a necessitar de ser intervencionados, nomeadamente na sua
reparação com Tout-Venant, pois que estão muito danificados, e as pessoas
começam a questionar esse facto. ----------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, esclareceu que os caminhos são para se
arranjar, e que para isso terá de se fazer uma consulta de preços para o
fornecimento do equipamento mecânico e do material necessário para essa
reparação. Disse ainda que teriam de se definir prioridades de intervenção, em
função da utilização de cada um, e esse trabalho teria de ser previamente
estruturado e definido para depois se começar a intervenção planeada. ---------O executivo deliberou, por unanimidade, pedir cotação a empresas do ramo,
para apresentarem preço hora do equipamento necessário para a reparação
dos caminhos, e preço por metro cúbico do material necessário (Tout_Venant)
6. REPARAÇÃO DE GRELHAS EM ARINHOS: ----------------------------------------O secretário, Fernando Parreira, informou que foi questionado por um
concidadão de Arinhos, no sentido de lhe ser dada a explicação porque motivo
as grelhas da vizinha terem sido repostas pela Câmara Municipal, e as dele
não o terem sido. ---------------------------------------------------------------------------------Face a esta situação, o secretário disse que na altura a comunicação que tinha
sido feita à Câmara Municipal incluía as grelhas dele e também as restantes na
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altura comunicadas por e-mail, pelo que iria novamente chamar a atenção para
este facto. ------------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, comunicar à Câmara Municipal, sendo
que o secretário vai redigir um e-mail a alertar para essa situação. ----------------7. SEPULTURAS NO CEMITÉRIO DE ANTES ------------------------------------------O Tesoureiro, Benjamim Almeida, alertou para o facto de as obras de
construção das sepulturas no cemitério de Antes ainda não terem começado, e
que as mesmas poderiam eventualmente ser necessárias, caso houvesse mais
alguma inumação para se fazer. -------------------------------------------------------------Disse ainda que teria de se comunicar à empresa que as vai executar, para dar
inicio o mais urgente possível. ----------------------------------------------------------------O secretário Fernando Parreira, ficou de contactar a empresa, no sentido de se
definirem o início dos trabalhos de execução das sepulturas. -----------------------8. ILUMINAÇÃO PÚBLICA -------------------------------------------------------------------O vogal, António José Breda, informou que na rua Principal, no Cardal, se
encontram três focos de iluminação fundidos, e que era necessário a sua
substituição. ---------------------------------------------------------------------------------------O secretário, Fernando Parreira, disse que iria fazer a comunicação da avaria à
EDP, através da plataforma on-line disponível para o efeito. -------------------------Disse também que se teria de ver o ponto da situação da colocação dos postes
de iluminação, entretanto já pagos pela Junta da União das Freguesias, mas
que ainda nem sequer tinham sido colocados. Disse ainda, que relativamente a
esta questão, existiam também dois postes de iluminação, que já transitaram
do mandato da anterior freguesia de Ventosa do Bairro, e que lamentavelmente
ainda não tinham sequer sido colocados, apesar de também já estar
regularizada a comparticipação da autarquia da altura, sendo que
provavelmente a EDP é que estava em falta. --------------------------------------------9. DIVERSOS------------------------------------------------------------------------------------A vogal, Sofia Lousado, solicitou esclarecimentos sobre o caminho de acesso à
zona das Cavadas, caminho esse que liga a rua das Cavadas à última casa
existente a Nascente. ---------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, esclareceu que esse caminho também é
para arranjar, assim como todos os caminhos da União das Freguesias. --------A vogal, Sofia Lousado, solicitou também esclarecimentos em relação à
questão das casas abandonadas e com silvas. ------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, esclareceu que relativamente a essa
questão, a competência para tomar qualquer acção é da Câmara Municipal,
sendo que à junta cabe apenas o dever de informar a mesma da situação. -----10. MOBILIÁRIO URBANO---------------------------------------------------------------------

O Tesoureiro, Benjamim Almeida, alertou para a necessidade de serem
implantados uns marcos limitadores, para regular o acesso das viaturas ao
interior do largo Mário Navega, na Antes. -------------------------------------------------Sobre esta questão, o secretário, Fernando Parreira, ficou de enviar pedido de
preços para empresas do ramo.
11. VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIA DE 5 LUGARES -----------------------Relativamente à aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias de 5 lugares,
usada, matriculada depois de 2008, de marca Mitsubishi, modelo L200 4x4 Pick
Up, de 136 Cv de 2477 cc., cujo convite foi feito à empresa Gavicar, o
executivo deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta apresentada pela
empresa citada, e remeter toda a documentação para a próxima Assembleia de
Freguesia, para a devida aprovação, de acordo com o definido na alínea c) do
n.º 1, do artigo 9.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. --------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos –
E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 20 horas e 30
minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------Para constar se lavrou a presente acta, e eu Fernando da Silva Parreira,
secretário, redigi e subscrevi, e vou assinar junto do Sr. Presidente, Tesoureiro,
e restantes vogais. -------------------------------------------------------------------------------__________________________________________
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