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----------------------------ACTA N.º 4 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013 ---------------------------------------------Aos dezoito 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 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
Lousada 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 03), após se ter procedido à sua leitura
2. EXECUÇÃO DO SITE NA UNIÃO DAS FREGUESIAS ----------------------------Esteve presente o sr. Luís Manuel Guerra, em representação da Freguesia
Digital para apresentar o projecto para a execução do site da União de
Freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Luís Guerra falou da importância da pesquisa dos conteúdos da
Mealhada e que esse trabalho terá de ser feito com algum cuidado e rigor, pelo
que terá de haver algum tempo para a sua pesquisa, sendo depois transpostos
para o servidor que alojará o site da freguesia, ficando assim disponíveis para
consulta nos diversos temas que farão parte do histórico da freguesia, como
sendo por exemplo a caracterização da freguesia, a história o turismo, etc.. ----Disse ainda que todas as pesquisas dos conteúdos serão da responsabilidade
da Freguesia Digital, e que a junta de freguesia não terá qualquer encargo
adicional, para além do descrito na proposta apresentada. ---------------------------O executivo analisou todas as propostas sobre este tema, e deliberou por
unanimidade adjudicar à empresa Freguesia Digital, pelo valor da proposta
apresentada, tendo a decisão sido fundamentada no histórico desta empresa
na execução dos sites das então Freguesias de Ventosa do Bairro e Antes, e
também pela mais-valia na pesquisa exaustiva, e execução de todos os
conteúdos, que têm a ver com as freguesia integrantes da União. -----------------3. CEMITÉRIO DE ANTES ---------------------------------------------------------------------

O Tesoureiro Benjamim Almeida falou da necessidade de proceder ao
pagamento de um compromisso assumido no mandato 2009/2013, pelo fim da
ampliação do cemitério de Antes, para com a empresa Ângelo Ferreira
Baptista, na quantia de seis mil e setecentos euros, mais IVA. ----------------------O executivo deliberou por unanimidade proceder ao pagamento. ------------------4. PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS---------------------------------------------------Foi decidido adquirir à empresa INOKEN trinta litros de repelente para evitar a
micção de cães e gatos. Esta situação tem a ver com o abuso que está a
acontecer na Quinta da Nora, e que tem provocado alguns constrangimentos
aos residentes nesta urbanização. ----------------------------------------------------------Com o objectivo de combater a proliferação das ervas infestantes, decidiu-se
também adquirir herbicida de acção residual à empresa Bairragri Lda. -----------O executivo decidiu por unanimidade a adjudicação destes produtos. ------------5. DIVERSOS--------------------------------------------------------------------------------------O tesoureiro Benjamim Almeida informou que foi retirada a palmeira que estava
caída no Lago do Sume, tendo para o efeito sido utilizada a máquina da
Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente João Santos, falou da necessidade de se implementar o projecto
já executado para este local, no sentido da protecção daquele espaço e da
necessidade de requalificar toda aquela envolvente que se encontra bastante
degradada, apresentando também um perigo eminente para as pessoas,
especialmente para as crianças, já que as margens do lago não estão
devidamente protegidas. -----------------------------------------------------------------------6. PRODUTOS DE HIGIENE ------------------------------------------------------------------Analisadas as duas propostas enviadas decidiu por unanimidade adjudicar o
fornecimento dos produtos de higiene à empresa 4Clean. ----------------------------7. MATERIAL DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL ------------------------------------------Face ao que tinha sido definido em reunião anterior e depois de se terem
esclarecido as dúvidas, o executivo decidiu por unanimidade adquirir o material
de protecção individual à empresa DEBASTOS Lda. ----------------------------------8. ESPECTÁCULO DE NATAL PARA AS CRIANÇAS -------------------------------A vogal Sofia Lousado falou da questão de um espectáculo de marionetas
gigantes para comemoração da última semana da componente lectiva. ----------O secretário Fernando Parreira colocou a questão da festa de Natal para as
crianças da Escola EB1 e Jardim-de-infância de Antes, onde se encontram as
crianças de Ventosa do Bairro, Arinhos, Póvoa do Garção e Barregão, e que
todos os anos tem sido habitual a Junta de Freguesia apoiar na compra dos
presentes de Natal para as crianças, e que gostaria que essa tradição se
mantivesse. O tesoureiro Benjamim Almeida também manifestou a mesma
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intenção em relação às crianças da Antes que frequentam a EB1 e Jardim de
Infância, já que ao longo dos anos se tem colaborado com as escolas nesse
apoio. ------------------------------------------------------------------------------------------------O executivo decidiu por unanimidade apoiar as duas iniciativas --------------------9. ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE DOIS MIL E TREZE --------Foi analisado o conteúdo do orçamento para período de trinta de Setembro a
trinta e um de Dezembro de dois mil e treze, sendo que os valores
apresentados representam o excedente dos orçamentos correspondentes às
três freguesias agregadas. ---------------------------------------------------------------------O executivo decidiu por unanimidade aprovar o documento. -------------------------10. INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE -----------------------------------------------------O senhor. Presidente João Santos informou que iria exercer as funções a meio
tempo de presidente da União de Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro
e Antes, conforme estipulado na alínea q) do n.º 1 do artigo 9-º da Lei 75/2013
de 12 de Setembro, tendo dito que este exercício não vai onerar o orçamento
da União de Freguesias, pelo facto de o mesmo ser proveniente do orçamento
de Estado. Disse ainda que o valor da subvenção a que tinha direito ficará em
benefício da União de Freguesias, uma vez que não o irá receber. ----------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias declarada como encerrada a reunião, pelas vinte e três horas e
quinze 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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