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--------------------------ACTA N.º 11 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 10 DE MARÇO DE 2014 -------------------------------No dia dez de Março de dois mil e catorze, no edifício sede da União das
Freguesias, em Mealhada, pelas dezassete 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. ----------------------------------------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 ------------------------------A Junta da União de Freguesias deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da
reunião anterior (acta n.º 10), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. DESPACHO N.º 2/2014 ---------------------------------------------------------------------A Junta da União de Freguesias tomou conhecimento do despacho n.º 2/2014,
exarado pelo senhor presidente, que a seguir se transcreve: ------------------------SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PELOS VOGAIS ----------------------------------------------DESPACHO N.º 02/2014 – MANDATO 2013/2017-----------------------------------------------------------Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O n.º 1 do Art.º 36, do Código de Procedimento Administrativo, e de acordo com o a proposta
n.º 01/MANDATO 2013/2017, deliberada e aprovada por unanimidade em reunião da Junta da
União das Freguesias de 24 de Fevereiro de 2014. ----------------------------------------------------------DETERMINO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Que aos vogais, Fernando da Silva Parreira e Benjamim Nogueira de Almeida, sejam
subdelegadas as seguintes competências: ---------------------------------------------------------------------- Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade da freguesia, para jazigos, mausoléus e
sepulturas perpétuas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Gerir, conservar e promover a limpeza dos cemitérios propriedade da freguesia. ------------------ Administrar e conservar o património da freguesia. --------------------------------------------------------- Elaborar e manter actualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis, propriedade da
freguesia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Promover a conservação de abrigos de passageiros existentes na freguesia ----------------------- Gerir, conservar e promover a limpeza de balneários, lavadouros e sanitários públicos ---------- Gerir e manter parques infantis públicos e equipamentos desportivos de âmbito local ------------ Conservar e promover a reparação de chafarizes e fontanários públicos ----------------------------DETERMINO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que ao vogal, Ana Sofia da Costa Lousado, sejam subdelegadas as seguintes competências:
- Promover e executar projectos de intervenção comunitária nas áreas da acção social, cultura
e desporto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Participar, em colaboração com instituições particulares de solidariedade social, em
programas e iniciativas de acção social -------------------------------------------------------------------------DETERMINO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Que ao vogal, António José da Silva Breda, sejam subdelegadas as seguintes competências:
- Conservar e promover a reparação de chafarizes e fontanários públicos. ---------------------------- Colocar e manter as placas toponímicas. ---------------------------------------------------------------------- Conservar e reparar a sinalização vertical não iluminada instalada nas vias municipais. --------O presente despacho deve ser remetido à Junta da União das Freguesias para conhecimento. Mealhada, 10 de Março de 2014 ----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta da União das Freguesias, João Carlos Ferreira dos Santos -----------------

3. ESTORES LAMINADOS PARA EDIFICIO DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, comunicou que foi recebido um orçamento
de António de Jesus Lopes, para a execução de estores laminados para
janelas do edifício sede da União das freguesias. ---------------------------------------Foi decidido remeter o assunto para uma próxima reunião, assim que houvesse
mais orçamentos para analisar. --------------------------------------------------------------4. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR --------------------------------------------------------O executivo da Junta da União, analisou três propostas de preços para o
fornecimento de um computador desktop, apresentadas por CHL, com o valor
de 709.23€, acrescido do IVA, por Staminé, com o valor de 731.55€, acrescido
do IVA e por DCI, com o valor de 818.00€, acrescido do IVA. -----------------------Tendo a consulta sido feita com o fornecimento prévio das características do
computador pretendido, o executivo deliberou por unanimidade adjudicar a
aquisição do computador à empresa CHL, por ser a proposta mais favorável
para a autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos -5. HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO ------------------------------------------O executivo da Junta da União das Freguesias analisou duas propostas para o
fornecimento de serviços na área da Higiene e Segurança no Trabalho,
apresentadas uma pela empresa SeguriHigiene, Saúde no Trabalho SA, e
outra pela empresa HISESA e Centro de Medicina e Enfermagem da
Mealhada, tendo como referencia um universo de cinco trabalhadores. ----------Da análise ao conteúdo dos documentos entregues, a empresa SeguriHigiene,
Saúde no Trabalho SA apresentou uma descrição exaustiva, mais detalhada e
objectiva dos serviços a prestar no âmbito do solicitado, sendo que para além
disso a empresa encontra-se acreditada pela ACT e DGS. Aliado a esta mais
valia, a empresa já tem um histórico associado à anterior entidade jurídica,
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Junta de Freguesia de Mealhada. Os valores apresentados no âmbito da
Saúde Ocupacional foi de 37.50€ por trabalhador, acrescido de IVA e no
âmbito da Segurança no Trabalho foi de 19€, acrescido de IVA. -------------------Por outro lado as empresas HISESA e Centro de Medicina e Enfermagem da
Mealhada apresentaram propostas individuais, uma para cada valência, Saúde
Ocupacional e Segurança no Trabalho, não se encontrando descrito se existe
qualquer protocolo entre elas que vincule a actuação concertada no âmbito da
prestação dos serviços solicitados. O valor apresentado pela Hisesa, no âmbito
da Segurança no Trabalho foi de 20.00€ por trabalhador, acrescido de IVA e o
valor apresentado pelo Centro de Medicina e Enfermagem da Mealhada no
âmbito da Saúde Ocupacional foi de 37.50€, acrescido de IVA. --------------------O executivo deliberou, por unanimidade, adjudicar os Serviços de Higiene e
Segurança no Trabalho à empresa SeguriHigiene, Saúde no Trabalho SA, por
esta apresentar a proposta mais favorável e equilibrada para a autarquia,
aliada a uma maior experiência na área na prestação deste tipo de serviços. --Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos -6. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O tesoureiro, Benjamim Almeida referiu o facto da falta de um espelho na zona
dos semáforos do cruzamento das ruas de S. Pedro, rua das Flores e rua de S.
José, pelo que era fundamental a sua colocação, o mais urgente possível.
Sobre esta questão, o secretário ficou de enviar pedido de preços para
empresas do ramo. ------------------------------------------------------------------------------Disse também que era necessário instalar três limitadores de estacionamento
no largo Mário Navega na Antes, para evitar o estacionamento indevido.
Referiu também a necessidade de se reparar os bancos de jardim existentes
no largo Mário Navega. Falou também das eras existentes no muro, junto do
caminho de acesso ao Jardim-de-Infância, que se encontram a condicionar o
acesso das viaturas com as crianças. Sobre esta situação, o senhor presidente,
João Santos, ficou de falar com o filho da proprietária para a resolução deste
problema. -------------------------------------------------------------------------------------------O tesoureiro, Benjamim Almeida, referiu também a falta de um sinal de
aproximação de semáforos na rua 23 de Abril. O secretário, Fernando Parreira
informou que o sinal já estava colocado no lugar. ---------------------------------------7. FIXAÇÃO DE CONTENTORES ----------------------------------------------------------No seguimento do deliberado na reunião de 10 de Fevereiro de 2014, foi
apresentado pelo vogal António José da Silva Breda a relação dos contentores
e locais, que não possuíam fixação específica. Da lista apresentada constam
os seguintes: Na rua Eduardo de matos, 3 contentores, na rua Principal, no
Cardal, 2 contentores, na rua das Cavadas, 3 contentores, na rua Capitão

Cabral, 2 contentores, na rua Visconde Valdoeiro, 3 contentores e na rua da
Misericórdia 2 contentores, perfazendo um total de 15 contentores sem
qualquer fixação. ---------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, enviar oficio à Câmara Municipal a
solicitar a colocação do equipamento para a fixação dos contentores. ------------8. CEMITÉRIOS DA UNIÃO DAS FREGUESIAS ---------------------------------------O secretário, Fernando Parreira, informou que juntamente com o tesoureiro,
Benjamim Almeida, teve uma reunião com o responsável informático da
empresa Lusaconta, Paulo Costa, para se definirem os procedimentos para se
fazer a gestão dos cemitérios através da aplicação informática disponível na
plataforma Balcão Express. Disse ainda que ficou de se enviar para o
informático da Lusaconta, a informação com a estrutura dos quatro cemitérios,
para se começar a trabalhar concertadamente na sua gestão. ----------------------9. XVI FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA DA MEALHADA ----------O secretário, Fernando Parreira, solicitou ao senhor presidente,
esclarecimentos sobre as associações que iriam estar presentes na XVI Feira
de Artesanato e Gastronomia da Mealhada, em representação da União das
Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes. O senhor presidente
esclareceu que em representação da Mealhada, iriam estar os Bombeiros
Voluntários de Mealhada, de Ventosa do Bairro iria estar o Rancho Infantil e
Juvenil de Ventosa do Bairro e em representação da Antes iria estar
Associação Desportiva, Cultural, e Recreativa de Antes. -----------------------------10. PEDIDO DE APOIO – HERMINIO PIRES --------------------------------------------O executivo da Junta da União das Freguesias analisou o pedido de apoio para
a publicação de um livro sobre a Mealhada, apresentado por Hermínio Pires, e
decidiu pedir esclarecimentos sobre o tipo de apoio solicitado, sendo o assunto
analisado numa próxima reunião. ------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19 horas e 45
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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