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--------------------------ACTA N.º 31 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 -----------------------------------------------No dia vinte e nove 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. -----------------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 30), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. PEDIDO DE APOIO – CENTRO RECREATIVO DE ANTES ---------------------O senhor presidente, João Santos, deu conhecimento de um pedido de apoio
feito pelo Centro Recreativo de Antes. -----------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado, traduzido
numa verba de 250€. ----------------------------------------------------------------------------3. CONTRATOS DE EMPREGO E INSERÇÃO -----------------------------------------O senhor presidente, João Santos, deu conhecimento que já estavam ao
serviço da autarquia 3 novos funcionários ao abrigo dos Contratos de Emprego
e Inserção. Disse ainda que estes novos funcionários vinham substituir os que
tinham acabado este programa, para assim darem continuidade ao trabalho da
Junta da União. -----------------------------------------------------------------------------------4. VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS DE 5 LUGARES------------------------O senhor presidente, João Santos, referiu o facto de haver necessidade
urgente na aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias de 5 lugares,
usada. Disse que, e face à nova e extensa área geográfica da União das
Freguesias, esta viatura era fundamental para melhorar as condições de
trabalho a todos os funcionários externos, para assim poderem dar resposta às
mais variadas situações no âmbito das deslocações a todos os pontos da união
das freguesias, para a execução dos variados trabalhos inerentes às
competências da Junta da União das Freguesias. Disse também que não era
razoável, os funcionários deslocarem-se no tractor para os mais diversos

lugares da união das Freguesias, até porque era extremamente perigoso
fazerem-no. ----------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, fazer uma prospecção prévia de
mercado para se definirem as características da viatura, sendo que a mesma
deveria ser de caixa aberta com uma cabine de 5 lugares. ---------------------------Este assunto, e assim que forem definidas as características resultantes de
prospecção prévia de mercado, voltará a ser analisado numa próxima reunião,
para se deliberar a sua aquisição. -----------------------------------------------------------5. INFORMAÇÃO SOBRE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO – MY CLOUD ----O secretário, Fernando Parreira, informou sobre a necessidade de se adquirir
um sistema que permitisse à área administrativa da Junta da União das
Freguesias, fazer a gestão de toda a informação digital num único servidor de
dados pessoal, mais conhecido como nuvem, com uma capacidade de 4TB.
Disse que neste momento se está a utilizar a nuvem da Dropbox, mas que esta
já está cheia, e que não permite carregar mais ficheiros, razão pela qual teria
de se pensar numa outra solução. Disse ainda que esta solução seria uma
mais valia, pois que desde que houvesse Internet, iria permitir que se tivesse
acesso em qualquer parte, o que face às actuais circunstâncias de os edifícios
de Mealhada, de Ventosa do Bairro e Antes estarem abertos ao público, iria
permitir que os funcionários fizessem toda a gestão da informação a partir
desse pontos. Disse que para segurança do sistema teriam de se definir
acessos personalizados, para os utilizadores, tendo de haver no entanto um
administrador do sistema. ----------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, adquirir este sistema de
armazenamento de dados, com 4TB de capacidade, ficando o secretário,
Fernando Parreira, de fazer a consulta de preços e os procedimentos para a
sua aquisição, bem como o de promover a sua instalação, junto do técnico
Jaime Garcia. --------------------------------------------------------------------------------------6. DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou da falta das grelhas nas
caldeiras das árvores existentes no parque de estacionamento das Ferrugens.
Disse ainda, que na altura as mesmas foram retiradas pela Câmara Municipal. O senhor presidente, João Santos, disse que se ia enviar ofício à Câmara
Municipal, a solicitar a reposição das mesmas. ------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, disse também que os novos vitrais
para os editais ainda não estavam no local. Disse também que era necessário
proceder-se à limpeza do lago do Sume, designadamente das canas e das
palmeiras. ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, em relação aos vitrais, disse que já foram
mandados executar, e que estava à espera que a empresa os entregasse para
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depois serem colocados nos locais. Disse ainda que, relativamente ao lago do
Sume, iria providenciar junto da Câmara Municipal no sentido da esta colaborar
no apoio necessário à referida limpeza. ----------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou da necessidade de se
pedirem os sinais de STOP para se colocar na inserção dos caminhos vicinais
com as estradas ou caminhos municipais. Disse ainda que esta é uma
necessidade urgente, pois tem havido alguns acidentes, e que era importante
promover para que se minimizassem. ------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que se iria enviar um ofício à Câmara
Municipal, para que esta promovesse todos os procedimentos para que os
sinais fossem colocados. -----------------------------------------------------------------------A vogal, Sofia Lousado, colocou a questão da aplicação das lombas nos vários
locais, da União das Freguesias. -------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que em relação às lombas, a Câmara
Municipal não concorda com a sua aplicação, mas no entanto iria enviar-se
oficio a solicitar a sua colocação nos locais a designar. -------------------------------A vogal, Sofia Lousado, informou que a rua Nova, no Cardal, se encontra cheia
de buracos, causando alguns constrangimentos a quem necessita de passar
por lá. ------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que iria mandar colocar Tout-Venant
nos buracos para regularizar o pavimento do caminho. -------------------------------O secretário Fernando Parreira, comunicou que no rio da Ponte em Ventosa do
Bairro, e especificamente junto do pilar central que suporta as tábuas da
represa, estão agarradas um monte de canas que está a estorvar o normal
curso de água, e que convinha mandar retirar estes sobrantes daquele local. --O senhor presidente, João Santos, disse que iria mandar os funcionários da
Junta da União das Freguesias para retiram as canas. --------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19.15 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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