FOLHA N.º
Lº ACTAS N.º 1

--------------------------ACTA N.º 28 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014 -----------------------------------------------No dia dezassete de Novembro 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 senhora vogal Ana Sofia
da Costa Lousado e o senhor 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 27), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. ORÇAMENTO, PLANO DE ACTIVIDADES E PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2015 -----------------------------O Executivo da União de Freguesias, fez uma análise prévia da proposta do
orçamento, plano de actividades e plano plurianual de investimentos para o ano
financeiro de dois mil e quinze. ---------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, solicitou a atenção dos elementos do
executivo nas questões das actividades a desenvolver, já que estas
representavam as áreas de intervenção. --------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que, e ao abrigo do direito da
oposição, foi enviado para os representantes da oposição da coligação Juntos
pelo Concelho da Mealhada e CDU um oficio a solicitar o envio, até ao dia 28
de Novembro, de propostas para o orçamento e plano de actividades para o
ano de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------O executivo, e face à solicitação do envio de propostas aos representantes da
coligação Juntos pelo Concelho da Mealhada e CDU até ao dia 28 de
Novembro, irá analisar todo o seu conteúdo e aprovar o documento na próxima
reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------3. PATRIMÓNIO DA UNIÃO DAS FREGUESIAS --------------------------------------O senhor presidente, informou a necessidade urgente de se proceder ao
levantamento de todo o património da União das Freguesias, para dar resposta

ao imperativo legal, já que teria de se enviar essa relação até ao dia 31 de
Janeiro de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que em relação ao património da
agregada freguesia de Ventosa do Bairro havia uma listagem do património,
mas que em relação aos cemitérios, e pelo que tinha conhecimento, os
mesmos não constavam em quaisquer documentos da então Freguesia. Disse
ainda, que em relação a este problema, iria colocar a questão ao anterior
presidente da Junta de Freguesia de Ventosa do Bairro, o senhor Ângelo
Baptista, já que foi no seu mandato que se fez a reorganização física do
cemitério paroquial de Ventosa do Bairro e a construção do Cemitério do
Sobral, em Arinhos. Disse também, que os anteriores executivos da Junta de
Freguesia de Ventosa do Bairro lhe comunicaram que existia um terreno na
União das Freguesias de Sepins e Bolho, de onde outrora era feito o
abastecimento de água para os fontanários da Antes, que é pertença da União
das Freguesias, mas pelo que tinha conhecimento, também não existe o seu
registo em qualquer documento a favor da União das Freguesias. -----------------O executivo deliberou, por unanimidade, e de forma a resolver o mais urgente
possível esta questão, fazer o levantamento de todo o património da União das
Freguesias e fazer uma listagem dos prédios que não tenham qualquer
documento a favor da União das Freguesias. --------------------------------------------4. PEDIDO DE APOIO – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E
RECREATIVA DE ANTES ---------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, deu conhecimento de um ofício enviado
pela Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Antes, a solicitar apoio
para o almoço de Natal da Instituição. Deu ainda conhecimento do convite feito
a todos os elementos do executivo para estarem presentes no almoço, a
realizar no dia 14 de Dezembro, pelas 13 horas, na sala polivalente da
Associação. ----------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado, traduzido
na oferta de 20 Kg de bacalhau, e ainda com uma verba de 250€. -----------------5. ABATE DE CANÍDEOS ---------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, deu conhecimento de uma situação
relacionada com o abate de canídeos, mais propriamente de um concidadão
que se deslocou aos serviços administrativos da Junta da União das
Freguesias para proceder ao abate de dois canídeos, e que o mesmo, quando
lhe foi dito pelo funcionário que teria de pagar uma taxa de 4€ por cada
canídeo, o mesmo recusou-se a pagar, tendo dito que não pagaria tal taxa. ----O senhor secretário, Fernando Parreira, ficou de saber junto do jurista qual era
a melhor forma de resolver esta questão, tendo dito que esta questão não
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poderia ficar assim, já que se iria abrir um precedente, para o qual depois não
se teria legitimidade para intervir. Disse ainda que na próxima reunião,
provavelmente já teria a informação do jurista para se saber a melhor forma de
agir em relação a esta questão. --------------------------------------------------------------6. APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS --------------------------O senhor presidente, João Santos, falou da questão da obrigatoriedade legal,
Lei n.º 26/2013 de 11 de Abril, da formação na área aplicação de produtos
fitofarmacêuticos por parte dos funcionários da Junta da União das Freguesias,
mas que estava a ser difícil, já que não existiam cursos, e que iria falar com a
Câmara Municipal para ver se ajudava nesta questão. Disse ainda que a Junta
da União das Freguesias tem de ter um técnico superior responsável,
licenciado na área das ciências agrárias e afins, a supervisionar a sua
aplicação. -------------------------------------------------------------------------------------------A senhora vogal, Sofia Lousado, disse a Escola Tecnológica e Profissional de
Sicó estava a ministrar esses cursos, e que iria enviar informação adicional
para que se pudesse analisar em pormenor ---------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, solicitar esclarecimentos à Câmara
Municipal sobre os cursos disponíveis para aplicadores de produtos
fitofarmacêuticos. ---------------------------------------------------------------------------------7. DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ARINHOS --------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que foi abordado por um
concidadão de Arinhos, Licínio Martinho, e que este lhe colocou uma questão
de um possível apoio por parte da Junta da União das Freguesias no desvio
das águas pluviais, na rua das Laranjeiras, junto do viaduto da Auto Estrada, e
que este estaria na disposição de deixar passar o tubo no seu terreno para o
encaminhamento das mesmas, bem como desaguarem no seu poço, tendo
sugerido que a Junta da União das Freguesias executasse a sarjeta com a
dimensão necessária para a recolha das águas desta zona do arruamento,
assim como fornecesse o tubo para a sua condução até ao poço. -----------------O executivo deliberou, por unanimidade, executar a sarjeta de recolha das
águas pluviais, no local a designar, e fornecer o tubo para a sua condução até
ao poço. ---------------------------------------------------------------------------------------------8. COLOCAÇÃO DE LÁPIDE JUNTO DE JAZIGO NO CEMITÉRIO
PAROQUIAL, EM VENTOSA DO BAIRRO -----------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que foi abordado por uma
senhora, mãe do falecido António Simões, no sentido da Junta da União das
Freguesias autorizar a colocação de uma pequena lápide em memória do seu

filho, na zona do passeio, junto ao jazigo onde está inumado, no cemitério
Paroquial de Ventosa do Bairro. -------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, não autorizar a colocação da lápide no
local pretendido, por esta contrariar o ordenamento dos cemitérios, e as
posturas a ele adjacentes, uma vez que os ornamentos, sejam eles de que
natureza forem, devem ser colocados sobre as sepulturas, ou dentro dos
jazigos. ----------------------------------------------------------------------------------------------9. ESCOLA DA PÓVOA DO GARÇÃO – PEDIDO DE APOIO DA COMISSÃO
DE FESTAS ---------------------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que foi abordado pela
comissão de Festas de Santa Luzia, da Póvoa do Garção, no sentido da Junta
da União das Freguesias ceder o espaço para a realização dos festejos
populares, nos dias 13, 14 e 15 de Dezembro, como aliás já o tem sido em
anos anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência do espaço para a
realização dos festejos populares. -----------------------------------------------------------10. AVARIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ----------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que estavam focos de
iluminação fundidos, nos seguintes locais de Antes: Rua das Areias, junto ao
número 28, Rua de S. José, junto da Rotunda e no largo Padre Navega, junto
do lar de idosos. ----------------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, ficou de participar estas avarias na
plataforma on-line disponibilizada para o efeito pela EDP. ----------------------------11. DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida alertou para a necessidade de se
procederem às pinturas na União das Freguesias no ano de 2015. ----------------O senhor presidente, João Santos, disse que esta questão era para executar
para o ano, e que teria de se fazer um levantamento exaustivo de tudo o que
era para pintar. ------------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, chamou à atenção para a
necessidade de se colocar uma carrada de tout-venant no largo do Sume, para
reparações imediatas de qualquer buraco nos caminhos, tendo o senhor
presidente, João Santos, dito que não havia qualquer inconveniente e que iria
pedir para colocarem lá o tout-venant. -----------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, disse que era necessário uma
intervenção na zona da entrada da Metalúrgica do Sume, para retirar a
acumulação de excedentes de tout-venant, e canalizar as águas pluviais para a
zona da valeta existente, bem como chamou à atenção para a necessidade de
se desentupir a manilha da lomba da rua de S. Pedro. Disse também que era
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necessário abrir a valeta na rua do Sume, a tardoz dos pavilhões dos aviários
em ruínas, e do lado destes, para retirar a água do caminho. -----------------------O senhor presidente, João Santos, e em relação às duas primeiras questões,
disse que iria pedir aos funcionários para resolver. Disse ainda que em relação
à questão das valetas da rua do Sume, iria solicitar a colaboração da máquina
da Câmara Municipal para fazer esse trabalho. ------------------------------------------O senhor vogal, António José Breda, disse que foi abordado pelo senhor
Joaquim Luxo, e colocou a questão da criação de 2 lugares de estacionamento
em frente à farmácia Miranda. ----------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que essa questão, era um assunto
que tinha a ver exclusivamente com a Câmara Municipal. ----------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 20.00 horas. ------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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