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--------------------------ACTA N.º 69 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 31 DE AGOSTO DE 2016 ----------------------------------------------------No dia trinta e um de Agosto 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, 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 68), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. OBRAS COM BASE NO PROGRAMA DE APOIO ÀS FREGUESIAS, NO
QUADRO DA PROMOÇÃO E SALVAGUARDA ARTICULADA DOS
INTERESSES PRÓPRIOS DAS POPULAÇÕES ---------------------------------------O senhor presidente, João Santos, apresentou para discussão e aprovação, as
obras de apoio às freguesias, no quadro da promoção e salvaguarda articulada
dos interesses próprios das populações, a efectuar com a Câmara Municipal da
Mealhada, por intermédio de protocolos às que correspondem a competências
próprias e outras por contratos interadministrativos, designadamente as
seguintes obras: ----------------------------------------------------------------------------------Parque Infantil no loteamento da Quinta do Vale – Póvoa da Mealhada ----------Lago do Sume – Parque de merendas e vedação – Antes ---------------------------Arranjo do Largo Dr. António Antunes Breda – Póvoa da Mealhada ---------------Arranjo do Largo de S. José – Póvoa da Mealhada -------------------------------------W.C. público – Arinhos --------------------------------------------------------------------------Lavadouros de Sernadelo ----------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar as obras supracitadas, com
base no programa de apoio às freguesias, e remeter o documento para a
próxima assembleia de freguesia para a devida aprovação, de acordo com o
definido na alínea g) 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 jurídicos
imediatos -------------------------------------------------------------------------------------------3. SEGUNDA REVISÃO ORÇAMENTAL --------------------------------------------------

O senhor presidente, João Santos, apresentou para discussão e aprovação, a
segunda revisão orçamental, revisão esta que tem como principal objectivo
incluir a verba de 18.327,00€, proveniente da Câmara Municipal, referente ao
programa de apoio às freguesias, no quadro da promoção e salvaguarda
articulada dos interesses próprios das populações, e relativo à obra de
construção do WC público em Arinhos. Disse ainda, que a mesma foi
associada às seguintes rubrica, a saber: --------------------------------------------------07010307 – Aquisições de bens de capital – Edifícios – Outros – 18.327,00€ --O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a segunda revisão
orçamental, e remeter o documento para a próxima Assembleia de Freguesia
para a devida aprovação, de acordo com o definido na alínea a) 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 jurídicos
imediatos -------------------------------------------------------------------------------------------4. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MEALHADA – ATRIBUIÇÃO DE
SUBSIDIO ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que em consequência dos
incêndios que assolaram a nossa região, tendo o seu ponto alto no dia 10 de
Agosto de 2016, os Bombeiros Voluntários da Mealhada tiveram uma actuação
em várias frentes de fogo, com o consequente desgaste e avaria de algum
matéria de combate a incêndio. Disse ainda que face a este cenário, no qual os
bombeiros sempre estiveram empenhados em dar o seu melhor em prol da
defesa dos bens das populações, era importante ajudar a minimizar as
despesas, resultantes da reparação e aquisição do material de combate a
incêndio, material esse essencial para as intervenções em cenário de incêndio.
O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de uma verba de
1000€, para o apoio à aquisição e reparação do material avariado. ----------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos jurídicos
imediatos -------------------------------------------------------------------------------------------5. REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DOS CEMITÉRIOS ------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou a existência de dois
requerimentos a solicitar a emissão de alvará de concessão de terreno, para
regularização do cadastro do cemitério Novo de Antes. Disse ainda que estes
requerimentos tinham sido apresentados por: --------------------------------------------António de Oliveira Mesquita – Talhão 8, sepultura n.º 292 – Cemitério Novo de
Antes ------------------------------------------------------------------------------------------------Maria José da Silva Vieira Ferreira – Talhão 5, sepultura n.º 147 – Cemitério
Novo de Antes -------------------------------------------------------------------------------------
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O executivo deliberou, por unanimidade, emitir os respectivos alvarás de
concessão de terreno, para regularização do cadastro dos cemitérios. -----------6. ALVARÁ DE CONCESSÃO DE TERRENO -----------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que deu entrada um
requerimento a solicitar concessão de terreno para a sepultura n.º 33, Rua A,
no cemitério do Sobral em Arinhos. Disse ainda que este requerimento tinha
sido apresentado por João Barreto Gonçalves, residente na rua do Emigrante,
na Póvoa do Garção. ---------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de terreno para
a sepultura n.º 33, Rua A, e emitir o respectivo alvará de concessão de terreno.
7. AVERBAMENTO DE ALVARÁ DE CONCESSÃO DE TERRENO -------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que deu entrada um
requerimento em nome de Noémia Rodrigues a solicitar o averbamento do
alvará de concessão de terreno n.º 63/2012-VB, referente à sepultura n.º 93,
Talhão A, no cemitério de Ventosa do Bairro. --------------------------------------------Disse ainda que junto com o requerimento, vinham três declarações de
cedência subscritas por Ana Rodrigues da Graça, Laura Rodrigues Baptista
Lima e Ana Rodrigues Batista, todas concessionárias da sepultura, a autorizar
o averbamento para a nova concessionária. ----------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o averbamento do alvará de
concessão de terreno, n.º 63/2012-VB, para a sepultura n.º 93, Talhão A, e
emitir o respectivo averbamento do alvará de concessão de terreno em nome
de Noémia Rodrigues, residente na rua da Areia, em Ventosa do Bairro. --------8. PARQUES INFANTIS DE VENTOSA DO BAIRRO E ARINHOS ---------------O senhor presidente, João Santos, disse que em relação a este assunto dos
parques infantis, e apesar de todos os constrangimentos, era importante tentar
manter os parques em funcionamento, para que as crianças pudessem usufruir
deste equipamento. Disse ainda que a solução passaria por substituir o
equipamento existente por novo equipamento homologado, para assim
maximizar as condições de segurança. ----------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a substituição do
equipamento existente, por equipamento novo, devidamente homologado,
cumprindo assim as condições de segurança estabelecidas para o seu uso. ---9. RESCALDO DA VII MOSTRA DE SABORES E SABERES ---------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que este evento, decorreu dentro
da normalidade prevista, e mais uma vez, foi importante para as associações e
artesãos presentes nesta edição. -------------------------------------------------------------

O senhor presidente, João Santos, disse que este evento é um evento
intimista, e não vai passar disso, porque o espaço físico existente condiciona a
sua expansão. Disse ainda que os custos associados a este evento estavam
dentro dos limites previstos no orçamento, e que para este tipo de evento este
é o formato adequado, quer das associações presentes na área de
gastronomia, dos artesãos e da animação. -----------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que várias vezes já o tinham
abordado sobre a alteração da data, mas que graças ao calendário festivo dos
lugares pertencentes à União das Freguesias, a única data que não colidia com
qualquer festividade, era a data em que se realizava, ou seja último fim de
semana de Agosto. Disse ainda que a eventual falta de pessoas no evento se
devia ao facto de muitas pessoas estarem em período de férias, e ainda à falta
de dinheiro, e não ao facto dos emigrantes já não estarem na data da sua
realização. Disse também que estiveram muitas pessoas na área de
gastronomia do evento, mas que em relação à animação as pessoas já não
participaram assim tanto. Disse ainda, e a título de informação, que as torneiras
de segurança colocadas nos terminais da rede de abastecimento de água ao
evento, foram todas roubadas, o que era lamentável. ----------------------------------10. DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------A senhora vogal, Sofia Lousado, colocou a questão se a viela a nascente do
café da Rosa, na Póvoa da Mealhada era pública ou privada. -----------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, sugeriu que se fizesse um
requerimento dirigido ao senhor presidente da Câmara Municipal, a solicitar
essa informação, já que este era um assunto da competência da Câmara
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que no Beco dos Fonsecas,
em Antes, faltou limpar as ervas da zona da valeta. Disse ainda que nos
fontanários estava muito lixo depositado na plataforma. ------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que essas questões seriam resolvidas
oportunamente. -----------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, disse que as redes para as balizas do
pavilhão, e pela sua forma, não eram fáceis de encontrar, e que na Fabrigimo,
empresa da especialidade, é que haveria este material já feito à medida. Disse
ainda que o recinto de jogo do pavilhão do Sume estava cheio de pó, e que
todo o resto estava muito sujo e a necessitar de ser limpo. --------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que em relação às redes para as
balizas, as mesmas eram para encomendar na Fabrigimo. Disse ainda, que a
limpeza do pavilhão iria ser feita o mais rápido possível. -------------------------------

FOLHA N.º
Lº ACTAS N.º 2
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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