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--------------------------ACTA N.º 51 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015 -----------------------------------------------No dia trinta de Novembro de dois mil e quinze, 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 50), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DOS CEMITÉRIOS ------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou a existência dos
requerimentos a solicitar a emissão de alvarás de concessão de terreno, para
regularização do cadastro dos cemitérios de Antes. Disse ainda que estes
requerimentos tinham sido apresentados por: --------------------------------------------João Paulo Lopes da Cruz e Ana Maria Lopes da Cruz – Cemitério Velho de
Antes ------------------------------------------------------------------------------------------------Teresa da Silva Oliveira - Cemitério Novo de Antes ------------------------------------Maria Lúcia Rodrigues Morais Sarmento Pato Macedo, Cacilda Maria Morais
Sarmento Pato de Macedo, João Morais Sarmento Pato de Macedo, Milton
Augusto de Morais Sarmento Pato de Macedo e Elisa Maria Morais Sarmento
Pato de Macedo - Cemitério Velho de Antes ---------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, emitir os respectivos alvarás de
concessão de terreno, para regularização do cadastro dos cemitérios. -----------3. ALVARÁ DE CONCESSÃO DE TERRENO -----------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que deram entrada
requerimentos a solicitar concessão de terreno para jazigos no cemitério Novo
de Antes. Disse ainda que estes requerimentos tinham sido apresentados por:
Etelvina da Cruz Heleno Oliveira - Cemitério Novo de Antes -------------------------Mariana dos Santos Dias - Cemitério Novo de Antes ----------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de terreno para
os jazigos, e emitir os respectivos alvarás de concessão de terreno. --------------4. AQUISIÇÃO DA VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS ------------------------

O senhor presidente, João Santos, informou que a viatura, cuja aquisição tinha
sido deliberada em acta da reunião do dia 5 de Outubro de 2015, já tinha sido
alvo de inspecção automóvel, e que iria ser entregue brevemente à autarquia.
5. ALTERAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL - PROPOSTA-----------------------O senhor presidente, João Santos, apresentou para discussão e aprovação
uma proposta para a alteração do quadro de pessoal da autarquia, em que se
previa a inclusão de 2 lugares de assistente operacional e 1 lugar de assistente
técnico. Disse que a criação destes lugares era fundamental para a
operacionalidade dos serviços externos e internos da autarquia, para a mesma
ter capacidade de resposta às constantes solicitações inerentes às suas
competências. -------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor
presidente, para a alteração do quadro de pessoal. ------------------------------------6. CAMINHO DO BECO DOS SANTOS - ANTES --------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que em relação à questão do
caminho referido, foi ao local verificar o seu estado, e que para resolver a
questão bastava a aplicação de ervicida, e que não seria assim necessário
uma intervenção mais profunda. -------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, e face a esta observação do senhor
tesoureiro, disse que ia mandar ao local os funcionários para aplicarem ervicida
em toda a extensão do caminho, até à última habitação. -----------------------------7. REPARAÇÃO DOS CAMINHOS VICINAIS -------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que alguns dos caminhos vicinais
da União das Freguesias estavam a ser reparados pontualmente, e que essa
reparação consistia em tapar com “tout-venant” os buracos maiores, para
assim se continuar a manter o piso destes caminhos em bom estado. ------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19 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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