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--------------------------ACTA N.º 58 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 21 DE MARÇO DE 2016 ------------------------------------------------------No dia vinte e um de Março de dois mil e dezasseis, 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 e o senhor vogal António
José da Silva Breda. -----------------------------------------------------------------------------A senhora vogal, Sofia Lousado não esteve presente, tendo apresentado a
devida justificação --------------------------------------------------------------------------------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 57), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DOS CEMITÉRIOS ------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou a existência de um
requerimento a solicitar a emissão de alvará de concessão de terreno, para
regularização do cadastro do cemitério de Ventosa do Bairro. Disse ainda que
este requerimento tinha sido apresentados por: ---------------------------------------Manuel Pereira Filipe e Maria Olinda Louzada Filipe – Cemitério de Ventosa do
Bairro ------------------------------------------------------------------------------------------------Disse ainda que, junto com o requerimento, vinha uma declaração de cedência
subscrita por Maria Isabel Louzada Filipe e Maria Louzada Filipe Elias a
autorizar a regularização do cadastro para os novos concessionários. ------------O executivo deliberou, por unanimidade, emitir o respectivo alvará de
concessão de terreno, para regularização do cadastro dos cemitérios. -----------3. 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 2, 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 publicitado através de edital, e no
site da Junta da União das Freguesias. ----------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos –
4. CRUZ VERMELHA PORTUGUESA, DELEGAÇÃO DA MEALHADA –
PEDIDO DE APOIO -----------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que foi requerido à Junta da União
das Freguesias, pela Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Mealhada,
um pedido de apoio para minimizar os custos associados ao auxílio aos
peregrinos de Fátima, que se vão realizar no inicio do mês de Maio. --------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido solicitado, traduzido
num apoio monetário de 150€ ----------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos –
5. PASSEIO SENIOR +65 DE 2016 ------------------------------------------------------O senhor Presidente João Santos, falou na questão do passeio sénior +65,
mais propriamente na data da realização do mesmo. Disse ainda que teria de
se compatibilizar de forma a não colidir com qualquer evento promovido pelo
Município. ------------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a data de 4 de Junho de 2016
para a realização do passeio sénior +65. --------------------------------------------------6. ÁREA GEOGRÁFICA DE VENTOSA DO BAIRRO – LIMPEZA DOS
ARRUAMENTOS URBANOS ----------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, e uma vez que se estava a aproximar
a Páscoa, questionou sobre a situação da limpeza dos arruamentos urbanos
nos lugares de Ventosa do Bairro, Arinhos, Póvoa do Garção e Barregão. Disse
ainda que se tinha apercebido que alguns arruamentos não estavam nas
melhores condições, e que era necessário proceder-se a essa limpeza. ---------O senhor presidente, João Santos, informou que os arruamentos tinham sido
limpos há pouco tempo, mas que os funcionários iriam passar de novo para
limparem os mais precisados. ----------------------------------------------------------------7. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ANTES -------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, alertou para o facto de na Antes, e
nas áreas onde não há casas, todos os postes de iluminação pública estão
acessos, e em nas zonas onde há casas estão apenas acessos intercalados,
não encontrando justificação para esta situação em áreas não urbanas. ---------O senhor presidente, João Santos, disse que a Junta da União das Freguesias,
através dos serviços administrativos iriam reportar esta situação para a Câmara
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------
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8. LARGO DO CRUZEIRO - ANTES -------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, comunicou que a placa indicadora do
lar de idosos, existente no largo do Cruzeiro, na Antes, se encontrava a cair e a
necessitar de ser fixa com os devidos parafusos. ---------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que a Junta da União das Freguesias,
através dos serviços administrativos iriam reportar esta situação para a Câmara
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------9. DIVERSOS – INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE-----------------------------------O senhor presidente, João Santos, comunicou que iria ser feita a vedação na
zona da entrada da fonte de Sto. António, na Antes. Comunicou ainda que o
busto do comendador Messias Baptista já se encontrava colocado no local.
Informou também que os bancos de jardim, junto do tribunal, já se encontravam
colocados. Comunicou também, que o cepo do freixo, que foi cortado no largo
Dr. Henrique Navega, já tinha sido arrancado e que se tinha colocado no local
um enchimento em tout-venant para consolidação do pavimento. Informou
ainda que no largo de S. José, na Póvoa da Mealhada, as árvores já tinham
sido cortadas e os cepos arrancados. Comunicou também que se estava a
estudar uma solução a questão do tubo da mina da Chãs. Informou também
que relativamente à requalificação do cemitério Novo de Antes, ainda faltavam
receber orçamentos para se poder finalizar o processo para a adjudicação a
uma empresa. -------------------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 20 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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