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---------------------------ACTA N.º 2-------------------------REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 28 DE OUTUBRO DE 2013 ---------------------Aos vinte e oito dias do mês de Outubro de dois mil e treze, no edifício sede da
União de Freguesias, em Mealhada, pelas vinte 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 vogal Ana Sofia da Costa
Lousado e o 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 ------------------------------O executivo da União de Freguesias deliberou, por unanimidade, aprovar a
acta da reunião anterior (Acta n.º 01), após se ter procedido à sua leitura
2. ORGANIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS DA UNIÃO ----------------------------Relativamente a este assunto, e depois de se analisarem os valores das taxas
das três freguesias agregadas, e face à disparidade entre as três, a opção foi
conjugar um valor aproximado da média global, de forma a compatibilizar de
uma forma racional os valores finais, para que as taxas mais baixas não
subissem muito e as mais altas não descessem acentuadamente, tendo-se
assim chegado a consenso. Face a esta realidade, o executivo decidiu aprovar
por unanimidade as taxas a aplicar na União de Freguesias de Mealhada,
Ventosa do Bairro e Antes, sendo estas vertidas no Regulamento de Taxas e
Licenças a apresentar posteriormente, para análise global e aprovação por
parte do executivo, e que depois será apresentado como proposta para ser
aprovado na Assembleia de Freguesia Extraordinária, a marcar oportunamente.
3. ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DA CONTABILIDADE ---------------------Analisada a proposta da Lusaconta, o executivo decidiu por unanimidade,
adjudicar a esta empresa, pelo valor mensal de 300€ mais IVA, e de acordo
com a proposta apresentada, a assessoria técnica da União das Freguesias de
Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes. Esta decisão teve em linha de conta o
histórico desta empresa na assessoria das freguesias de Ventosa do Bairro e
Antes, pelo que a decisão foi fundamentada pela sua credibilidade e
competência nesta área tão específica da contabilidade autárquica, aliado
também à urgência na aquisição deste serviço. ------------------------------------------

4. MAPAS DE TRABALHO DO PESSOAL EXTERNO -------------------------------Foram analisados e aprovados os mapas do pessoal externo, sendo que estes
mapas, sendo mensais, servem para o registo das tarefas diárias de cada
funcionário. -----------------------------------------------------------------------------------------5. EXECUÇÃO DE MURO NO CARDAL --------------------------------------------------O Senhor Presidente informou que ia começar a execução de um muro no
Cardal, num terreno que foi cedido pela proprietária para alargamento de um
caminho, muro este em que o processo já se andava a arrastar à muito tempo,
tendo inclusive havido o compromisso anterior executivo pela sua execução.
Disse ainda que o material já foi cedido pela Câmara Municipal, sendo da
responsabilidade da junta a mão-de-obra para a sua execução. --------------------O vogal António José Breda disse que a proprietária não cedeu qualquer
terreno para o caminho e por isso manifestou o seu desacordo com a execução
do muro. --------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado por maioria dar início à execução do muro. ---------------------------6. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL PARA
FUNCIONÁRIOS ---------------------------------------------------------------------------------O Senhor. Presidente falou na questão da aquisição de material individual para
os funcionários. Decidiu-se pedir cotação para o seu fornecimento a três
empresas da especialidade, preferencialmente do concelho da Mealhada.
7. CRIAÇÃO DE E-MAIL DA NOVA ENTIDADE ----------------------------------------Face à nova realidade administrativa, foi criado um novo e-mail da União das
Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e antes, sendo definido o seguinte:
freguesiasmealhadaventosaantes@gmail.com. ------------------------------------------8. AQUISIÇÃO DE FOTOCOPIADORA ---------------------------------------------------Relativamente a esta questão decidiu-se pedir cotação a empresas da
especialidade. O Senhor Presidente, e face às necessidades prementes, ficou
em ver quantas máquinas serão necessárias.
9. HERÁLDICA -----------------------------------------------------------------------------------Analisadas as propostas recebidas, verificou-se que os elementos
apresentados não estão em concordância entre eles, já que para o mesmo
pedido solicitado apresentavam situações diferentes. Face a estes factos
optou-se por duas situações distintas, ou seja, para o selo branco e carimbo
provisório, adquirir à empresa “J. Martins Almeida e Filhos Lda.” e para a
situação da legalização definitiva, adquirir à empresa DIÁCRIA. --------------------O executivo deliberou por unanimidade enviar a comunicação para as duas
empresas referidas. -------------------------------------------------------------------------------
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E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias declarada como encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas
e quarenta e cinco minutos. -------------------------------------------------------------------Para constar se lavrou a presente ata, 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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