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--------------------------ACTA N.º 29 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014 --------------------------No dia um de Dezembro 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 senhora vogal Ana Sofia
da Costa Lousado e o senhor 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 28), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. ORÇAMENTO, PLANO DE ACTIVIDADES E PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2015 -----------------------------O Executivo da União de Freguesias, analisou a proposta do orçamento, plano
de actividades e plano plurianual de investimentos para o ano financeiro de
dois mil e quinze. ---------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente informou que não foi apresentada qualquer proposta para
o orçamento, pelos representantes da coligação Juntos pelo Concelho da
Mealhada e CDU, ao abrigo do direito de oposição, tendo de seguida feito uma
breve intervenção explicativa da proposta de orçamento e opções do plano
para o próximo ano. -----------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, fez uma explicação das actividades
previstas, tendo realçado o facto de que estas são muito importantes, e de
responsabilidade para o executivo, pois vão representar o investimento que o
mesmo terá de fazer no ano de dois mil e quinze. --------------------------------------Disse também que, e em relação ao plano de actividades, o objectivo foi
enumerar toda um série de pretensões que nos propomos executar. No
seguimento disse ainda que, e tratando-se de um documento previsional, não é
mais do que uma referência na orientação estratégica dos nossos objectivos, e
que os valores previstos em cada rubrica são sempre previsionais, podendo ser

alterados em qualquer altura, em função das circunstâncias que entretanto
possam ocorrer no decurso da execução orçamental. ---------------------------------Depois de analisado, e das explicações do senhor Presidente e do senhor.
Secretário, o executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento, plano
de actividades e plano plurianual de investimento para o ano financeiro de dois
mil e quinze, apresentado pela Junta da União das Freguesias da Mealhada,
Ventosa do Bairro e Antes. --------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos.
3. MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2015 ---------------------------------------O Executivo da União de Freguesias, analisou a proposta do mapa de pessoal
para o ano de dois mil e quinze. --------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o mapa de pessoal para o ano
de 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos.
4. PEDIDO DE APOIO – COMISSÃO DA CAPELA DE S. PEDRO DE ANTES
O senhor presidente, João Santos, deu conhecimento de um ofício enviado
pela Comissão da Capela de S. Pedro de Antes, a solicitar o apoio para
aquisição do portão de entrada principal da Capela. -----------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado, traduzido
numa verba de 250€. ----------------------------------------------------------------------------5. PEDIDO DE APOIO – COMISSÃO DE FESTAS DE ST.ª LUZIA – PÓVOA
DO GARÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, deu conhecimento de um ofício enviado
pela Comissão de festas de Santa Luzia, da Póvoa do Garção, a solicitar apoio
para a realização das festas tradicionais do lugar. --------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado, traduzido
numa despesa de aquisição de bens ou serviços, até ao valor máximo de 100€.
6. REVITALIZAÇÃO DOS FONTENÁRIOS ----------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que era importante a revitalização
dos fontanários da Mealhada, designadamente junto ao parque da Cidade e
junto ao edifício da oficina Neves. Disse ainda que a solução seria fácil de
concretizar, e que teria de agendar uma reunião com o senhor presidente da
Câmara, para esclarecer como pretendia revitalizar estes dois equipamentos, e
a forma de levar e controlar a água aos mesmos. ---------------------------------------Disse ainda que este assunto será tratado numa reunião posterior, depois de
ter a tal reunião com o senhor presidente da Câmara, para depois se poder
definir o que fazer em relação aos fontanários. ------------------------------------------7. FONTE VELHA - ARINHOS ----------------------------------------------------------------
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O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que relativamente às canas
existentes sobre a fonte Velha, em Arinhos, e que cobrem literalmente quer a
fonte quer o caminho de acesso, já tinha autorização do proprietário para que
os serviços operacionais da junta da União das Freguesias, procedessem ao
seu corte, de forma a dignificar aquela área. Disse ainda que o senhor
presidente já podia solicitar aos funcionários que se deslocassem a este local
para procederem ao seu corte, na medida que achassem mais conveniente. ---8. ABATE DE CANÍDEOS ---------------------------------------------------------------------No seguimento do que tinha ficado decidido na acta da reunião de 17 de
Novembro de 2014, face à questão do concidadão não querer pagar a taxa de
abate de canídeos, o senhor secretário, Fernando Parreira comunicou que
sobre este assunto falou com o jurista, e ele sugeriu que numa primeira fase se
enviasse uma notificação ao cidadão em causa, para que este procedesse ao
pagamento voluntário da taxa em causa. Disse ainda que em função do que o
cidadão decidisse, depois se agiria em conformidade, mas que apesar do valor
ser baixo, se deveriam tomar os procedimentos necessários para se cobrar
esta taxa, porque se não o fizéssemos estaríamos a abrir um precedente para
situações futuras, e isso não era razoável. ------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, enviar notificação ao cidadão para ele
proceder ao pagamento da taxa de abate dos canídeos. -----------------------------9. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, alertou para a necessidade urgente de
se proceder à reparação de um buraco existente no pavimento, no largo Padre
Navega, na Antes. -------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que ia comunicar aos serviços da
Câmara Municipal para fazer a reparação do buraco em causa. --------------------O senhor vogal, António José Breda, colocou a questão das lâmpadas dos
postes da iluminação pública da zona da Rotunda do Cardal, estarem
apagados. ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que na altura participou estas
avarias à EDP, mas que foi contactado pela empresa que faz a reparação das
avarias, e que esta lhe comunicou que os postes em causa faziam parte dos
que tinha sido desligados, e que por isso não era possível ligar as lâmpadas. --E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 20.00 horas. ------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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