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ACTA NÚMERO TRÊS /ANO DOIS MIL E CATORZE
-------Aos vinte e dois dias do Mês de Abril do ano de dois mil e catorze, pelas vinte horas e
trinta minutos, compareceram na sede da União da Freguesias de Mealhada, Ventosa
do Bairro e Antes, sita na Avenida Dr. Manuel Lousada, Mealhada, para Sessão ordinária
da Assembleia da União de Freguesias, após Convocatória para o efeito, os seguintes
elementos: a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia da União de freguesias, Graça
Maria Neves Batista, 1ª Secretária Ana Alexandra da Conceição Lousada, 2º Secretário
João António Pereira da Silva, os Vogais, Patrícia Isabel dos Santos Ferreira, Marco Paulo
Moreira dos Santos, Fernando da Conceição Oliveira, Vítor de Jesus Gomes Neto, Licínio
de Almeida Nogueira, Cláudia Alexandra Lousado dos Santos, Licínio Rodrigues Martinho
e Alexandre Miguel Mendes Oliveira. -----------------------------------------------------------------------------------As vogais Paula Alexandra Oliveira da Cunha Felgueiras e Vera Mónica de Oliveira
Neto faltaram à sessão.-------------------------------------- ----------------------------------------------------------------Estiveram presentes os elementos do Executivo da Junta da União de Freguesias, a
saber: o Senhor Presidente João Santos, o Senhor Secretário Fernando Parreira, o Sr.
Tesoureiro Benjamim Almeida e os vogais Ana Sofia Lousado e António José Breda. --------------Livro de Presenças: Os Elementos supra mencionados antecedendo a abertura da
Sessão, apuseram as suas assinaturas no Livro de Presenças existente para o efeito. ----------------Declarada aberta a Sessão pela Senhora Presidente da Assembleia da União das
Freguesias, deu-se início à sessão com o período de intervenção do público. -----------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO--------------------------------------------------------------------------------Não houve quaisquer inscrições para este período. ------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------------------------------------------Interveio a Primeira Secretária da Mesa para informar que já foram disponibilizados a
todos os membros da Assembleia as páginas corrigidas do Regimento da Assembleia e
que caso necessitem do Regimento corrigido em formato digital poderão solicitá-lo à
Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio o Senhor Secretário da Junta, Fernando Parreira, para informar que a
página da Internet da Junta da União já está em funcionamento. Pediu a todos que
façam chegar à Junta as informações que consideram pertinentes e importantes para
melhor informar a população; se todos colaborarem torna-se mais fácil a divulgação dos
eventos e ações da União de Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------Acrescentou que relativamente à questão do coveiro foram pedidos dois pareceres
jurídicos, à ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias e à CCDR-C – Comissão de

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, e que ambos são perentórios na
exclusiva responsabilidade da junta de freguesia nos cemitérios. A diferença reside em a
CCDR-C entender que deve haver contratação (quadros), e a ANAFRE dizer que se deve
fazer contrato de prestação de serviços. Já foram enviados “convites” para algumas
pessoas, e aguardam-se candidaturas, mas para já o feedback relativo à prestação de
serviços não parece ser muito positivo. Serão dadas mais informações na próxima sessão
mas até lá a situação mantém-se como até agora. ----------------------------------------------------------Interveio o Senhor Presidente da Junta, João Santos, para informar a Assembleia que
está cumprida a promessa eleitoral de reforço do pessoal administrativo para assegurar o
atendimento ao público dois dias por semana nas antigas sedes de freguesia de Antes e
Ventosa do Bairro. Trata-se de um funcionário da Câmara Municipal que estava em
situação de mobilidade especial e que vem através da delegação de competências.
Em princípio terá um horário normal de atendimento nesses locais. Os encargos serão
suportados pelas duas autarquias – 80% pela Câmara Municipal e 20% pela União de
Freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Licínio Martinho interveio para confirmar se foi a máquina que limpa as
valetas que mandou um poste abaixo, no Barregão. ------------------------------------------------------------O Senhor Secretário da Junta informou que a Junta tem conhecimento e já
comunicou a situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Licínio Martinho interveio novamente para referir que o Jardim de Arinhos
estava muito mal tratado, e que costuma estar bem arranjado especialmente nesta
altura da Páscoa. O Senhor Secretário informou que se trata de uma competência da
Junta conforme acordo de delegação de competências a aprovar no ponto sete da
ordem de trabalhos e que a Junta já tem conhecimento e que tratará de proceder à
limpeza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, passou-se à ordem de trabalhos. -------------------------PONTO UM DA ORDEM DE TRABALHOS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR;--------A Senhora Presidente da Assembleia da União das Freguesias passou a palavra à
Primeira Secretária Ana Lousada que procedeu à leitura da ata da sessão ordinária de
trinta de Dezembro de dois mil e treze.----------------------------------------------------------------------------Não havendo quaisquer correções à ata procedeu-se à votação, tendo o
documento sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------PONTO DOIS DA ORDEM DE TRABALHOS - INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA UNIÃO
CONFORME O PREVISTO NA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO Art.º 18.º DA LEI 75/2013 DE 12 DE
SETEMBRO;--------------------------------------------------------------------------------------------
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-------A Senhora Presidente da Assembleia da União das Freguesias passou a palavra ao
Segundo Secretário João Pereira que procedeu à leitura da informação do Senhor
Presidente da União de Freguesias, que a seguir se transcreve na íntegra, após o qual se
abriram inscrições para esclarecimento de dúvidas.----------------------------------------------------

Conforme o previsto na alínea v) do n.º 1 do Art.º 18.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, passo a
informar a Assembleia da União de Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, através do
Exm.º Sr.º Presidente, acerca da actividade da Junta de Freguesia, desde 26 de Dezembro de 2013,
até à presente data. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

OBRAS E ACÇÕES CONCLUÍDAS---------------------------------------------------------------------------------OBRAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Execução de arranjo do espaço público da rua do Pique; ------------------------------------------------------ Limpeza dos cemitérios de Ventosa do Bairro e Arinhos; ------------------------------------------------------- Desentupimento da conduta de ligação aos tanques dos lavadouros do Poço Concelho;-------------- Desentupimento da conduta de ligação aos tanques dos lavadouros do largo de S. Martinho;------- Recolocação de caixote do lixo de 800lts na rua do Cruzeiro; ------------------------------------------------ Substituição de telhas no edifício da Junta de Ventosa do Bairro; ------------------------------------------- Limpeza dos largos de Ventosa do Bairro, Arinhos e Póvoa Garção; ----------------------------------------- Limpeza das ervas da envolvente ao recinto do Pavilhão Gimnodesportivo, por altura da visita do
Sr. Bispo D. Virgílio; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocação de herbicida na zona dos cemitérios de Arinhos e Ventosa do Bairro;------------------------ Lubrificação dos elementos mecânicos do sino da torre da Igreja Matriz de Ventosa do Bairro;----- Colocação de 2 válvulas redutoras de pressão, uma no edifício da Junta e outra nas instalações
sanitárias públicas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Limpeza da escola EB1 e Jardim de Infância, na Mealhada; --------------------------------------------------- Arranjo da torneira do chafariz da Fonte de Cima, em Ventosa do Bairro; --------------------------------- Substituição de torneira, do lavatório das instalações sanitárias do edifício da Junta, em Ventosa
do Bairro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Execução de obras nos estaleiros da União de Freguesias situados na Rua Dr. Nobrega Araújo, na
Mealhada (zona exterior – fachadas, cobertura e zona da entrada com colocação das grelhas para
águas pluviais e desvio das mesmas, por haver infiltrações para o piso inferior);---------------------- Renovação de todo o interior da sede da União de Freguesias, originando um novo espaço
destinado à área administrativa; ----------------------------------------------------------------------------------- Limpeza geral ao cemitério velho da Antes; ------------------------------------------------------------------------ Limpeza de ervas nas ruas da União de freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------ACÇÕES DO PRESIDENTE: ----------------------------------------------------------------------------------------------- (02-01-2014) Presente na tomada de posse do Sr. Presidente da Fundação Mata do Bussaco;------- (25-01-2014) Presente na visita do Sr. Bispo de Coimbra em Antes; ----------------------------------------- (27-01-2014) Presente na Gala do Desporto; -------------------------------------------------------------------- (09-02-2014) Presente na homenagem ao Padre Abílio Simões e na inauguração do busto junto à
igreja; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (13-02-2014) Presente na sessão “Momentos de Saberes” apresentada pela Associação de
Aposentados da Bairrada na Biblioteca Municipal; ------------------------------------------------------------ (17-02-2014) Presente na reunião efetuada na Biblioteca Municipal relativa à “Feira de
Artesanato da Mealhada”; -------------------------------------------------------------------------------------------

- (18-02-2014) Presente na reunião com os elementos do Núcleo da Cruz Vermelha de Mealhada.
- (10-03-2014) Presente nas reuniões com o vereador do desporto da Câmara Municipal de
Mealhada e com o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, tendo em vista o apoio à
“Volta à Bairrada em Bicicleta”; -------------------------------------------------------------------------------------- (16-03-2014) Presente na entrega de prémios aos ciclistas no pódio da “Volta à Bairrada em
Bicicleta”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (29-03-2014) Presente no lançamento do livro “ A construção da Igreja Paroquial da Mealhada”,
promovido pela Santa Casa da Misericórdia da Mealhada e pela Paróquia de Mealhada;---------- (04-04-2014) Presente na sessão pública “Política Participativa”, promovida pelo executivo da
Câmara Municipal de Mealhada; ------------------------------------------------------------------------------------ (04-04-2014) Presente no aniversário do Grupo Desportivo de Mealhada; -------------------------------- (05-04-2014) Presente no lançamento do livro “Dou mais tempo à vida”, promovido pelo Núcleo
Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro; ---------------------------------------------------- (12-04-2014) Presente no Concerto de Ramos interpretado pelo Grupo Coral Magister na capela
de Antes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACÇÕES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Publicitação no site da freguesia do Relatório Anual do Direito de Oposição; ----------------------------

- Envio de Newslleters periódicas, dos mais variados assuntos, informações e noticias, a todas as
pessoas registadas no site Junta de Freguesia; ---------------------------------------------------------------------- Participação à EDP dos focos luminosos fundidos, nos postes de iluminação pública.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBRAS E ACÇÕES EM CURSO-------------------------------------------------------------------------------------OBRAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obras no cemitério novo de Antes; ----------------------------------------------------------------------------------

- Obras nos estaleiros da União de Freguesias situados na Rua Dr. Nobrega Araújo, na Mealhada
(obras interiores); ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Reparações várias; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Limpeza das valetas; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Limpeza das Fontes de Mergulho; ----------------------------------------------------------------------------------- Limpeza dos largos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Limpeza dos cemitérios; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Arranjo de iluminação do monumento de pedra, no Largo Areal, em Ventosa do Bairro;------------- Substituição de foco luminoso de projetor do adro da Igreja Matriz, em Ventosa do Bairro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACÇÕES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organização do cadastro dos cemitérios da União das Freguesias; -----------------------------------------

- Envio de Newslleters periódicas, dos mais variados assuntos, informações e noticias, a todas as
pessoas registadas no site Junta de Freguesia; -------------------------------------------------------------------- Participação à EDP dos focos luminosos fundidos, nos postes de iluminação pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBRAS E ACÇÕES PREVISTAS A CURTO PRAZO--------------------------------------------------------OBRAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reparação dos caminhos da União das Freguesias; ------------------------------------------------------------- Colocação de marcos limitadores no Largo Mário Navega, em Antes; --------------------------------------

- Colocação de mesa e bancos no espaço/ponto de encontro “Recordar é Viver”, na Mealhada;----- Colocação do portão de acesso às instalações sanitárias públicas em Ventosa;--------------------------Colocação de mupis em Ventosa do Bairro, Arinhos, Póvoa do Garção e Mealhada (sede da União
das Freguesias); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Requalificação da área do denominado “Barco”, no largo do Cruzeiro, com o objectivo de trazer a
água de novo a este espaço, mas com a função lúdica (aguarda projeto da C.M.M.);------------------ Colocação de marco limitador de passagem automóvel, na rampa de acesso ao largo de S.
Martinho em Arinhos; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Beneficiação do Largo de S. José, na Póvoa da Mealhada; ---------------------------------------------------- Conclusão das obras de ampliação do cemitério novo de Antes; -------------------------------------------- Execução de muro no Cardal; ---------------------------------------------------------------------------------------- Beneficiação da cobertura e zona dos contentores de lixo do Largo Dr. António Antunes Breda, na
Póvoa da Mealhada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACÇÕES: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organização do cadastro dos cemitérios da União das Freguesias. -----------------------------------------O senhor Presidente da Uinião procedeu a algumas considerações sobre a sua
informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo qualquer questão, passou-se ao ponto seguinte da Ordem de
trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS DA ORDEM DE TRABALHOS - APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS; ------------------A senhora Presidente passou a palavra ao Senhor Presidente da Junta que por sua
vez pediu ao Técnico Oficial de Contas que passasse a explicitar o conteúdo do relatório
de contas do ano de 2013.-------------- -----------------------------------------------------------------------------------Não havendo qualquer dúvida ou questão, passou-se de imediato à votação,
tendo a Assembleia deliberado por unanimidade aprovar o relatório de contas do ano
financeiro de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos, ao
abrigo do disposto no art.º 57º n.º 3 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ---------------------------PONTO QUATRO DA ORDEM DE TRABALHOS – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE
REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS---------------------------------------------------------------------Interveio o Senhor Secretário, Fernando Parreira para esclarecer que este
documento éum projeto e que depois de ser aprovado haverá um prazo para registo
das associações, existe já formulário para esse fim. Depois do registo das associações o
regulamento voltará à Assembleia já com atribuição de subsídios e só depois de
aprovado entrará em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta esclareceu ainda que se trata de estabelecer alguma
ordem e criar um mecanismo no que diz respeito aos pedidos de subsídios que são
dirigidos à União de Freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Licínio Nogueira perguntou se já existe algum montante global para esta
atribuição de subsídios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi esclarecido que tratando-se de um projeto de regulamento ainda não existe

montante definido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a esclarecer, a Assembleia deliberou por unanimidade aprovar
o projeto de regulamento de atribuição de subsídios. -----------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos, ao
abrigo do disposto no art.º 57º n.º 3 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ---------------------------PONTO CINCO DA ORDEM DE TRABALHOS – AQUISIÇÃO DE VIATURA--------------------------------------O Senhor Presidente da Junta tomou da palavra para explicar que esta aquisição
de viatura é feita tendo em conta a nova realidade da União, para se poder trabalhar
nos caminhos vicinais mas também como forma de deslocação dos funcionários entre os
vários locais da União. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Há também um trabalha a ser realizado pelo executivo, o levantamento de todos os
caminhos da União, no qual será muito útil a viatura. ------------------------------------------------------------Já foram pedidos orçamentos para aluguer de máquinas necessárias pois não
haverá apoio logístico da Câmara Municipal nesse sentido uma vez que existe verba
disponibilizada no âmbito da delegação de competências. ------------------------------------------------Esclareceu ainda que a aquisição será feita através de um contrato de locação
financeira a três anos, para garantir que fica totalmente paga no decurso deste
mandato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Licínio Nogueira interveio para sugerir que se verificasse se a Câmara
Municipal tem viaturas com muitos quilómetros que possam ser cedidas às freguesias pois
tem conhecimento que isso acontece noutras autarquias. ------------------------------------------------O Senhor Presidente esclareceu que a Câmara não dispõe de excedente de
viaturas e que para a Junta ficará mais em conta a compra de uma viatura ainda que
em segunda mão do que receber uma já muito usada. -----------------------------------------------------Não havendo mais questões procedeu-se à votação tendo a Assembleia
deliberado por unanimidade autorizar a celebração de contrato para aquisição da
viatura. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos, ao
abrigo do disposto no art.º 57º n.º 3 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ---------------------------PONTO SEIS DA ORDEM DE TRABALHOS – PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL-----------------------------A senhora Presidente passou à palavra ao Dr. Nelson Trindade, por sugestão do
Senhor Presidente da Junta, que explicou que esta revisão orçamental decorre única e
exclusivamente da aquisição da viatura, aprovada no anterior ponto da ordem de
trabalhos. Não estava prevista no orçamento para 2014 e daí a necessidade desta
revisão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo qualquer questão procedeu-se à votação tendo a Assembleia
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deliberado por unanimidade aprovar a Primeira Revisão ao Orçamento para o ano de
2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos, ao
abrigo do disposto no art.º 57º n.º 3 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ---------------------------PONTO SETE DA ORDEM DE TRABALHOS – ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta interveio para explicar que se chegou a acordo com
a Câmara Municipal no que respeita à delegação de competências de gestão e
manutenção de espaços verdes municipais e limpeza das vias e espaços públicos. -------------Esta delegação é uma imposição legal prevista pela Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro, mas é de referir a abertura da Câmara para a vigência anual do presente
acordo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Licínio Nogueira interveio para dizer que considera que os valores das
transferências de verbas da Câmara Municipal para a União de Freguesias são muito
baixos para otrabalho que há para desenvolver. --------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta esclareceu que o valor que a Câmara tem destinado
a esta delegação de competências tem que ser distribuído por todas as freguesias do
município e o valor atribuído à União de Freguesias é proporcional relativamente às
outras freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais esclarecimentos a fazer, procedeu-se à votação. A Assembleia
da União de Freguesias deliberou por maioria, com a abstenção de Licínio Nogueira,
autorizar a celebração do acordo de execução de delegação de competências entre
a Junta da União de Freguesias e a Câmara Municipal de Mealhada. ----------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos, ao
abrigo do disposto no art.º 57º n.º 3 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão ordinária da Assembleia da União
de Freguesias, pelas vinte e três horas, da qual se lavrou a presente Ata que depois de
lida e aprovada, será assinada. --------------------------------------------------------------------------------Presidente:
1ª Secretária:
2º Secretário:

