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---------------------------ACTA N.º 3 --------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013 -----------------------Aos quatro dias do mês de Novembro 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 de 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
Lousada e o vogal António José da Silva Breda. ----------------------------------------Apesar de ser uma reunião pública, não esteve ninguém presente durante esse
período. ---------------------------------------------------------------------------------------------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 02), após se ter procedido à sua leitura -------2. ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DA CONTABILIDADE ---------------------Esteve presente a empresa Lusaconta para se falar das questões técnicas
acerca da compatibilização da base de dados referente ao sistema informático
existente. O técnico presente Paulo Costa, referiu que em princípio não haveria
qualquer problema na compatibilização dos dados existentes, e que é possível
resolver esta questão sem alterar o software existente. -------------------------------Relativamente ao orçamento, e todos os regulamentos necessários, a
Lusaconta irá dar apoio na execução destes documentos fundamentais, sendo
que a empresa irá compatibilizar os três orçamentos existentes e preparar o
nosso orçamento para ser aprovado na assembleia extraordinária. ----------------3. EQUIPAMENTO PROTECÇÃO INDIVIDUAL ----------------------------------------Foram apresentadas duas propostas, uma da “Galé Artes Gráficas” e outra de
“Debastos Lda.” para fornecimento de equipamento para os funcionários
externos. Foi deliberado, por unanimidade, pedir esclarecimentos na
apresentação da descrição do material, para que a análise seja feita de igual
forma. ------------------------------------------------------------------------------------------------4. DIVERSOS --------------------------------------------------------------------------------------

Foi comunicado pelo Senhor Presidente de um convite da Câmara para as
Comemorações do décimo aniversário das comemorações do primeiro
centenário da morte do Professor Doutor Costa Simões. -----------------------------O Secretário deu conhecimento da intenção de se fazer um curso dos APF a
levar a efeito na escola de Ventosa do Bairro. O executivo decidiu por
unanimidade concordar com a execução, sendo que o secretário ficou de pedir
esclarecimentos à Eng.ª Eunice da MEAGRI. --------------------------------------------5. PROTOCOLO COM A ARS DO POSTO MÉDICO DE VENTOSA DO
BAIRRO --------------------------------------------------------------------------------------------Relativo à questão da energia eléctrica do edifício da Junta de Freguesia de
Ventosa do Bairro, onde funciona o posto Médico, recebeu-se um telefonema
do Dr. Bessa responsável do CES, a chamar a atenção para a problemática da
comparticipação da ARS na forma de continuar a suportar a energia eléctrica
na totalidade, tendo sugerido a marcação de uma reunião com o Director da
ARS de Coimbra Dr. Tereso, no sentido de o sensibilizar para este problema.
Ficou decidido contactar a ARS para marcar a reunião. -------------------------------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 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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