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ATA NÚMERO DOIS/ANO DOIS MIL E DEZOITO 

 

-------Aos vinte sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, 

compareceram na sede da União das Freguesias, sita na Av. Dr. Manuel Louzada, em 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, Ana 

Alexandra da Conceição Lousada, 1º Secretário Rui Manuel Ribeiro César, 2ª Secretária Sílvia 

Patrícia Morais Sousa Filipe, os Vogais Vera Mónica de Oliveira Neto, Rui Manuel Cruz Mendes, 

Marco Paulo Moreira dos Santos, Ivete Carla Moreira Carrinho, Andreia Susana Dinis Martins, 

Licínio Rodrigues Martinho e Sara Margarida Silva Bernardes. ----------------------------------------- 

-------O vogal António José Brazileiro Costa faltou à sessão, tendo sido apresentada a devida e 

atempada justificação.------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A vogal Ana Filipa Soares Varela faltou à sessão.-------------------------------------------------- 

-------O vogal João Ricardo Rodrigues Neves esteve ausente da sessão tendo sido comunicada a 

sua substituição por Rita Ferreira da Silva Clemente Rato. Verificou-se no entanto que a referida 

cidadã não é a que consta em segundo lugar na lista apresentada às eleições autárquicas e que de 

acordo com o regimento da Assembleia aprovado na última sessão, para a cidadã Rita Rato poder 

substituir o vogal João Neves teria que haver renúncia dos cidadãos posicionados imediatamente 

antes dela na lista às eleições. Uma vez que este facto não se verifica, não é possível a substituição 

por não estarem cumpridos os requisitos necessários. Foi ainda esclarecido que a substituição da 

reunião anterior foi aceite por ainda não estar aprovado o regimento. Esclareceu-se ainda que a 

referida substituição não é possível por não cumprir os requisitos, e não pelo facto de ter sido 

comunicada via correio eletrónico. Conforme comunicado na primeira sessão do mandato a 

justificação de faltas ou pedido de substituição pode ser feito por esta via. A questão em causa 

nada teve a ver com o modo de comunicação mas sim com o facto de a substituição não poder ser 

regimentalmente concretizada.--------------------------------------------------------------------------- 

-------Relativamente à questão das faltas foi ainda esclarecido que cada membro se faz representar 

por si próprio, não podendo ser representado por outro membro. Perante a ausência de algum 

membro é sempre possível a substituição por outro cidadão, nos termos do art.º 46º do regimento 

da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------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 senhor tesoureiro Horácio 
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Fonseca e as vogais Ana Sofia Lousado e Graça Maria Neves Batista. ---------------------------------- 

-------Livro de Presenças: Os Elementos supramencionados 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------------------------------------------------------------ 

-------Para este período inscreveu-se a cidadã Stefanie Fernandes que pergunta se há alguma 

solução para melhoramento na fonte de Arinhos (poço concelho), pois foi afetada pelos fogos e a 

água está imprópria. Falou ainda na falta de limpeza dos cemitérios. ---------------------------------- 

-------O Presidente João Santos responde que a fonte já foi pintada e que ficou a funcionar; em 

relação à água, esta é de nascente e sendo um ano de seca não há água, e ainda que está prevista 

uma intervenção maior. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------Na questão do cemitério, refere que estão a ser feitas 14 sepulturas novas no cemitério, que 

a Stephanie tinha razão no que diz respeito à limpeza, mas que foram os funcionários já foram 

alertados, e que agora se encontra limpo.--------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------ 

-------O Sr. Licínio Martinho alertou para as placas de sinalização que estão junto à ponte da auto 

estrada, que arderam e ainda não foram substituídas. Diz ainda que no que respeita às vedações 

escreveu uma carta à Brisa e que esta entidade resolveu de imediato o problema. ------------------- 

-------O Sr. Presidente informa que esta é uma questão da responsabilidade da câmara municipal.  

-------Estando presente a Sra Vereadora Arminda Martins, a mesma informou que a sinalização em 

causa foi colocada pela concessionária da auto-estrada e que já houve uma reunião com os 

responsáveis da mesma, os sinais/placas já foram requisitados e vão ser substituídos. Informa ainda 

que a vedação já colocada também foi solicitada pelo Município. ----------------------------------- 

-------O Sr. Rui Mendes interveio para falar sobre os caminhos que estão a ser reparados com brita 

e a água em vez de ir para as valetas vai pela estrada; o caminho que vai em direção a Vila Boa está 

a ficar intransitável. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------O Sr. Presidente responde que esse caminho é onde se gasta mais dinheiro e que por mais 

que fale com as pessoas, passado pouco tempo de ter sido arranjado está tudo cheio de lixo dos 

terrenos. Explica que há dificuldade em mexer na estrada, uma vez que proprietários destroem o 

que é feito e não facilitam a manutenção da mesma. A máquina niveladora apara os caminhos nas 

pontas e os proprietários não permitem; há a possibilidade de colocar novas manilhas; ou seja, há 
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intervenção nos caminhos mas os proprietários dos terrenos têm que ser compreensivos e não 

podem dificultar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------A Sra. Presidente da Assembleia referiu a cerimónia de receção ao Sr. Bispo de Coimbra, D. 

Vírgílio Antunes e informou que o mesmo gostou muito da receção, sentiu-se muito bem recebido, 

e que só teve pena de não haver mais membros dos órgãos da freguesia presentes. -------------- 

-------Não havendo mais intervenções passou-se de imediato ao período da ordem do dia. ------- 

PONTO UM DA ORDEM DO DIA – Aprovação da ata da reunião anterior; ------------------------ 

-------A Sra. Presidente da Assembleia informou que a partir da próxima assembleia a ata será 

enviada com os docuemntos para análise na sessão, para que não haja necessidade da sua leitura 

integral; de seguida passou a palavra ao 1º secretário Rui César que procedeu à leitura da ata. 

-------O tesoureiro da Junta, Sr. Fernando Parreira, refere que o cemitério de Antes não vai ter 

aumento nas taxas, mas uma alteração na tabela com a criação de uma nova taxa relativa à criação 

de ossário. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Esclarecidas as incorreções da ata e efetuadas as devidas correções, foi a mesma submetida 

à votação, tendo o documento sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------ 

PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA – 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; ----------------------------- 

-------A propósito desta informação, que se anexa e aqui se dá por integralmente reproduzida para 

todos os efeitos, o senhor Presidente da União disponibilizou-se para prestar todos os 

esclarecimentos que considerassem necessários ------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Licínio Martinho pergunta sobre o fontanário das Chãs e se o mesmo está esquecido.-- 

-------O Sr. Presidente refere que não está esquecido, que o fontanário vai ser atolhado, já tendo 

contatado pessoas nesse sentido. ---------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Rui Mendes questiona a possibilidade de cortar o sobreiro que se encontra na estrada 

que liga a Horta, questão à qual o Sr. Presidente informa estar sinalizado e a aguardar 

autorização. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Rui Mendes questiona sobre a fonte de S. Martinho e se já foi adquirido o terreno do 

Poço. Alerta ainda para a estrada entre Póvoa do Garção e Ribafornos, para uma zona onde há 

muitos acidentes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente refere que se trata de um problema entre pessoas mas que está a ser 

resolvido e que a compra está em andamento. -------------------------------------------------------- 

-------A Sra. Vereadora Arminda Martins pediu a palavra para esclarecer que a estrada está 
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sinalizada, tendo sido colocada sinalização recentemente. ------------------------------------------ 

-------Não havendo mais intervenções passou-se de imediato ao ponto seguinte da ordem do dia.  

PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA – Apreciar os subsídios atribuídos durante o ano de 2017--- 

-------O Sr. Presidente João Santos informa que estes foram os subsídios atribuídos pela Junta de 

acordo com as solicitações. ------------------------------------------------------------------------------ 

------- A Sra. Ivete Carrinho pergunta o porquê de vários valores pagos à mesma instituição, ao que 

o Senhor Presidente esclareceu tratar-se de protocolos celebrados e serem verbas que a Junta 

paga mensalmente. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Sra. Ivete Carrinho pergunta se existe algum regulamento para a atribuição dos subsídios. 

-------O Sr. Presidente informa que existe um regulamento para atribuição de subsídios para as 

associações da freguesia, que prevê a atribuição mediante uma candidatura onde têm que 

apresentar os documentos previstos. --------------------------------------------------------------- 

-------A Sra. Presidente da Assembleia informa que existe um regulamento devidamente aprovado 

e que pode ser consultado tanto na sede da União como na página da internet.---------------------- 

-------Não havendo mais intervenções passou-se de imediato ao ponto seguinte da ordem do dia.  

PONTO QUATRO DA ORDEM DO DIA – Apreciar o inventário dos bens, direitos e obrigações 

patromoniais do ano 2017; -------------------------------------------------------------------------- 

------- O Senhor Presidente, João Santos disponibilizou-se para qualquer esclarecimento não tendo 

havido qualquer intervenção. ---------------------------------------------------------------------- 

PONTO CINCO DA ORDEM DO DIA – Apreciar e votar os documentos de prestação de contas 

do ano 2017; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O Senhor Presidente, João Santos disponbilizou-se para qualquer esclarecimento, chamando 

especial atenção para a responsabilização dos membros da Junta e da Lusa Conta, empresa de 

contabilidade, nos termos da declaração e relatórios respetivamente subscritos. -------------- 

-------Não havendo quaisquer questões, passou-se de imediato à votação, tendo a Assembleia 

deliberado por unanimidade aprovar os documentos de prestação de contas do ano 2017. --------- 

-------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 duas horas e cinquenta minutos, da qual se lavrou a presente Ata que 

depois de lida e aprovada, será assinada. ---------------------------------------------------------------- 

Presidente: 
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