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--------------------------ACTA N.º 73 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016 -----------------------------------------------No dia vinte e um de Novembro 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. -----------------Esteve também presente o funcionário Tiago Ângelo. ---------------------------------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 72), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. INSPECÇÃO À REDE DE GÁS DO PAVILHÃO DO SUME - ANTES ---------O senhor presidente, João Santos, deu conhecimento de um oficio enviado
pela empresa DeltaQ sobre a inspecção periódica da rede de gás do pavilhão
do Sume, de Antes. ------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, encarregar os serviços administrativos
de enviar oficio à empresa DeltaQ para fazer a inspecção à rede de gás. -------3. PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DR. ANTÓNIO ANTUNES
BREDA – PÓVOA DA MEALHADA --------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, apresentou para conhecimento, o projecto
de requalificação do largo Dr. António Antunes Breda, na Póvoa da Mealhada,
tendo feito uma breve descrição dos motivos que levaram à execução deste
projecto, realçando o facto de ser fundamentalmente para regular o trânsito
automóvel neste local, e ainda para a melhoria da zona onde se situam os
contentores do lixo. ------------------------------------------------------------------------------Apresentou ainda, para aprovação, as propostas para a execução deste
projecto de requalificação, enviadas pelas empresas Predigandareza, com o
valor de 6025€ + IVA e Prioridade, com o valor de 5679,73€ + IVA. ----------------

O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela
empresa Prioridade, no valor de 5679,73€ + IVA, por ser a proposta mais
vantajosa para a autarquia. --------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos jurídicos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------4. CEMITÉRIO NOVO DE ANTES ----------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que as obras de requalificação do
cemitério Novo de Antes já estavam concluídas. Disse ainda que esta era uma
das obras que tinham sido prometidas, e que já estava a ficar mais satisfeito
com o panorama das obras que entretanto já estavam concluídas ou em fase
de conclusão, dando assim mais sentido ao que tinha sido o compromisso
perante os fregueses. ---------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, disse que já tinha providenciado para
a colocação de umas grelhas, em aço inox, nos pontos de água do cemitério,
dando assim mais funcionalidade a este equipamento de apoio. -------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, referiu que em relação ao talhão 7,
destinado às sepulturas temporárias, e após a apresentação da proposta de
implantação para este talhão, face à sua dimensão, impossibilitava a execução
da estrutura de implantação utilizada no talhão 9, pelo que era da opinião que
este talhão se mantivesse com a mesma função das sepulturas temporárias.
Disse ainda que a proposta inicial de se mudar este talhão para a área a
ampliar não iria trazer qualquer vantagem, até porque já estavam inumações
feitas nesse talhão. Disse também que não era relevante esse talhão estar por
preencher, desde que estivesse sempre devidamente cuidado, e que qualquer
intervenção neste talhão, no sentido de mudar a sua estrutura, iria necessitar
da intervenção de uma máquina, o que pela situação actual do cemitério,
poderia vir a causar estragos na recente pavimentação. Disse ainda que iria
enviar a planta de implantação com a numeração de todas as sepulturas
existentes. ------------------------------------------------------------------------------------------Face a esta situação, o executivo deliberou, por unanimidade, manter a actual
estrutura do cemitério, e adoptar a numeração já existente para todas as
sepulturas. -----------------------------------------------------------------------------------------5. REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DOS CEMITÉRIOS DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que era muito importante proceder-se
à regularização do cadastro dos cemitérios, para que se ficasse a conhecer
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todo o histórico dos cemitérios. Disse ainda que o funcionário, Tiago Ângelo,
iria fazer um resumo do que administrativamente estava a acontecer
relacionado com esta questão. ---------------------------------------------------------------O Funcionário, Tiago Ângelo apresentou para conhecimento, uma listagem
com todas as pessoas que tinham requerido junto dos serviços administrativos
a regularização do cadastro dos cemitérios Velho e Novo de Antes. Disse ainda
que tinha elaborado a listagem apresentada, por um lado para dar
conhecimento exaustivo do estado dos pedidos de regularizações ao executivo,
e por outro para poder fazer o respectivo enquadramento sequencial dos
números dos processos, e o seu estado, para posteriormente poder atribuir os
respectivos números aos alvarás de concessão de terreno. Disse também que
existirem algumas situações que precisavam de ser esclarecidas, mas que
oportunamente o iria fazer em conjunto com o senhor Benjamim, conhecedor
da realidade dos cemitérios de Antes. Disse também que todos os processos
de regularização que estavam marcados a verde na listagem, estavam em
condições de ser emitidos os respectivos alvarás de concessão de terreno. ----O executivo deliberou, por unanimidade, emitir os alvarás de concessão de
terreno que estavam marcados a verde na lista apresentada. -----------------------6. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que no topo sul, lado
nascente, da rua da Cabine, em Antes, estava um monte de terra que era
necessário retirar, por este estar a impedir o curso normal das águas pluviais, e
que por isso estavam a ser encaminhadas para um pátio existente nesse topo,
causando transtornos ao seu proprietário. ------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que iria passar no local para ver e
analisar a forma de se retirar esse obstáculo. --------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, comunicou que na rua do Freixainho,
em Antes, faltavam algumas grelhas nas caixas colectoras das águas pluviais,
o que podiam causar algum acidente. Disse ainda que na rua do Jardim-deInfância as eras já estavam crescidas e a necessitar de ser cortadas. ------------O senhor presidente, João Santos, disse que, e em relação às grelhas, os
serviços administrativos iriam enviar comunicação a alertar a Câmara
Municipal. Disse ainda que em relação às eras da rua do Jardim-de-Infância
que ia mandar os funcionários procederem a esse corte. -----------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, alertou para o facto de na rua de
acesso à fonte de Santo António, a empresa Soacorgo estar a retirar a vedação

existente. Disse ainda que era necessário proceder-se ao corte das canas junto
do cemitério Velho de Antes. ------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que em relação à retirada da vedação
existente, teríamos apenas de estar atentos a essa intervenção. Disse ainda
que em relação ao corte das canas, que iria solicitar à Câmara Municipal para
proceder a esse corte com os meios mecânicos de que dispunha. -----------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou da necessidade de se
colocar um foco de iluminação pública num poste situado na rua de S. Pedro,
na inserção com a rua das Areias, em Antes. Disse ainda que era necessário
ligar a energia eléctrica às instalações sanitárias, junto do cemitério Velho em
Antes. ------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que em relação à iluminação pública,
iria solicitar à Câmara Municipal a colocação de um foco de iluminação no
poste existente. Disse também que em relação à ligação da energia eléctrica
para as instalações sanitárias, teria de se falar com o técnico que fez o
projecto, para se agilizar e resolver esta questão com urgência. --------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou da questão da reparação do tubo
da mina da Chãs, agora que se sabia onde era a ruptura, e que o responsável
pelas vinhas do sr. Manuel Ferreira da Silva já tinha chamado à atenção para a
água que estava a correr para a propriedade, com claro prejuízo para a
plantação da vinha. ------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que, o tubo era para reparar, e que
teria de se falar com o canalizador para o fazer com urgência, tendo pedido ao
senhor secretário, Fernando Parreira, para o contactar nesse sentido. -----------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou da necessidade de se colocarem
caleiras na escola EB1 e Jardim de Infância, de Ventosa do Bairro, pois que as
existentes estavam rotas, e que por isso estava a haver infiltrações. Disse
ainda que se deveria reparar com reboco e pintura o muro de vedação do
terreno urbano da Junta da União das Freguesias, em frente ao Restaurante
Octávio dos Leitões. -----------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que as caleiras eram para mandar
fazer com urgência, tendo pedido ao senhor secretário para tratar disso. Disse
ainda, que em relação ao muro o mesmo seria para reparar em data oportuna.
O senhor secretário, Fernando Parreira, alertou para o facto de o caminho de
acesso à fonte de mergulho, e a própria fonte de Mergulho, na Póvoa do
Garção, estarem a necessitar urgentemente de serem limpos. Disse ainda que
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a fonte de Mergulho estava completamente coberta pelas canas envolventes, e
que tratando-se de património teria de se ter algum cuidado na sua
preservação. ---------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse oportunamente iria pedir aos
funcionários para irem limpar o caminho e a fonte. -------------------------------------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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