
 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MEALHADA, VENTOSA DO BAIRRO E ANTES 

 

EDITAL 

 

CONVOCATÓRIA 3.ª SESSÃO ORDINÁRIA ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MEALHADA, 

VENTOSA DO BAIRRO E ANTES 

 

 

A Presidente da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Mealhada, Ventosa do 

Bairro e Antes, município de Mealhada torna público, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro, que no próximo dia 9 de Setembro do ano em curso, pelas 

20,30 horas se realiza uma sessão ordinária, na antiga sede da extinta Junta de Freguesia 

de Antes, sita na Rua 23 de Abril, n.º 34, no lugar de Antes, com a seguinte ordem de 

trabalhos:  

 

I. Intervenção do Público nos termos do n.º 1 do artigo 49º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro; 

II. Período antes da ordem do dia, nos termos do artigo 52º da Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro; 

III.  Período da ordem do dia: 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

2. Apreciação da informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca 

da atividade desta e da situação financeira da freguesia nos termos da alínea e) 

do n.º 2 do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro; 

3. Aprovação das obras com base no programa de apoio às freguesias, no 

quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das 

populações, a efetuar 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 na Quinta do Vale - Póvoa; 

- Lago do Sume – Parque de merendas e vedação – Antes; 

- Arranjo no Largo Dr. António Antunes Breda – Póvoa; 

- Arranjo no Largo S. José – Póvoa; 

- WC público em Arinhos; 

- Lavadouros e Fonte de Sernadelo; 

4. 2.ª Revisão Orçamental; 

5. Ratificação da decisão tomada pelo executivo da Junta em reunião de 18-07-

2016, da desagregação da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro 

e Antes. 

 

 

Mealhada, aos 29 dias do mês de Agosto de 2016. 
 

A Presidente da Assembleia desta União de Freguesias 

 

 

___________________________________________________ 

(Graça Maria Neves Batista) 

 


