FOLHA N.º
Lº ACTAS N.º 1

--------------------------ACTA N.º 8 ---------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 27 DE JANEIRO DE 2014---------------------------------------------------Aos vinte e sete dias do mês de Janeiro 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 de 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. ----------------------------------------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 7), após se ter procedido à sua leitura. -------------------2. EXECUÇÃO DE DIVISÓRIA NO SALÃO NOBRE DO EDIFICIO DA JUNTA
DA UNIÃO DAS FREGUESIAS. -------------------------------------------------------------O executivo da Junta da União analisou três propostas apresentadas por Jorge
Louro, por Paulo César Saraiva Miguel, e por Jorge Seabra, Unipessoal Ld.ª,
com os orçamentos para a execução de uma divisória em pladur, bem como de
todos os acabamentos necessários, com os valores de 1823 € (isento de IVA),
de 1498.60 € (isento de IVA) e de 2562.27 € (acrescido de IVA),
respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente procedeu a uma explicação resumida do conteúdo dos
trabalhos a executar, tendo feito uma referência à empresa Jorge Seabra
Unipessoal Ld.ª, como sendo a que teve o cuidado de apresentar um
orçamento mais organizado, descrevendo em detalhe todas as medições com
a quantificação de todos os trabalhos a executar. Disse também que foram
incluídas todas as infra-estruturas eléctricas (iluminação e tomadas), de rede, e
de sinal de TV, necessárias ao funcionamento eficaz do novo espaço a criar. --Foi entendimento de todos os elementos do executivo, e perante a explicação
prévia do senhor presidente, que de facto esta empresa era a que reunia as
melhores condições para a execução da obra, até porque também era a única
que apresentava um prazo de execução de cinco dias, o que, face à urgência
pretendida, justificaria a sua escolha, sendo que, também era de considerar o
facto de a referida empresa, ter a sede social no concelho de Mealhada. ---------

Assim, e depois de analisadas as propostas apresentadas, o executivo da
União das Freguesias deliberou, por unanimidade, adjudicar à empresa Jorge
Seabra Unipessoal Ld.ª, pelo valor constante no orçamento apresentado -------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos -3. FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO PARA APOIO NO ATENDIMENTO
NOS EDIFICIOS EM VENTOSA DO BAIRRO E ANTES -----------------------------O senhor presidente informou que está para breve a resolução do problema
relacionado com o funcionário que irá dar apoio administrativo nos edifícios de
Ventosa do Bairro e Antes. Disse ainda que depois se terá de acertar o horário
de atendimento em cada posto, sendo certo que o seu ajuste será sempre em
função das necessidades. ---------------------------------------------------------------------O secretário Fernando Parreira, referiu que para o atendimento em Ventosa do
Bairro, duas tardes por semana serão suficientes para o atendimento dos
fregueses, e que se eventualmente for necessário mais horário, oportunamente
se resolverá com o alargamento. O Tesoureiro Benjamim Almeida disse
também que para a Antes, duas tardes por semana serão suficientes. -----------4. CEDROS DO CAMINHO DA FONTE DE ANTES------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, voltou a informar da necessidade
urgente de se consultarem madeireiros para a venda dos cedros existentes
junto da fonte de S. José na Antes. ---------------------------------------------------------O executivo deliberou por unanimidade proceder à venda dos referidos cedros,
tendo ficado o secretário Fernando Parreira e o tesoureiro Benjamim Almeida,
encarregados de contactarem pelo menos dois madeireiros do nosso concelho
no sentido de se proceder ao abate dos mesmos. --------------------------------------5. COLECTOR DE ESGOTOS RESIDUAIS NA ANTES-------------------------------O tesoureiro, Benjamim Almeida informou que o colector de esgotos de águas
residuais, existente na rua da Lagoa, na Antes, se encontrava entupido, e que
as águas residuais estavam a escorrer pelo arruamento. -----------------------------Ficou decidido que o tesoureiro, Benjamim Almeida iria falar com o responsável
pela área do saneamento da Câmara Municipal, eng.º Pita, no sentido de se
resolver o problema com urgência. ----------------------------------------------------------6. FONTE DO LARGO DE S. MARTINHO EM ARINHOS ----------------------------O secretário, Fernando Parreira, informou que, o tubo que drena as águas
sobrantes da fonte do largo de S. Martinho, para os lavadouros ali existentes,
se encontra obstruído. Disse ainda que era urgente a sua desobstrução, pois
os lavadouros necessitavam da renovação constante da água. ---------------------Ficou decidido contactar os serviços da Câmara Municipal para procederem à
sua desobstrução. --------------------------------------------------------------------------------7. HOMENAGEM AO PADRE ABILIO SIMÕES------------------------------------------

FOLHA N.º
Lº ACTAS N.º 1
O senhor Presidente, João Santos, informou que a Junta de Freguesia da
União de Freguesias foi convidada a participar na homenagem ao senhor
Padre Abílio Simões, que se realiza no dia nove de Fevereiro de dois mil e
catorze ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, Junta da União fazer-se representar
institucionalmente nas cerimónias de homenagem. ------------------------------------8. SITE DA UNIÃO DAS FREGUESIAS----------------------------------------------------O secretário, Fernando Parreira, informou que a página da União das
Freguesias já se encontrava em funcionamento. Disse ainda, que era
importante todos consultarem, e se eventualmente fosse verificado algum erro,
para reportarem essa situação, para se poder corrigir. Disse também que já
tinha comunicado ao gestor do site alguns erros, e que foram prontamente
corrigidos. Referiu também que com a publicação do site on-line, foi definido
um novo e-mail com o domínio da União das freguesias. -----------------9. ARRANJOS URBANISTICOS DIVERSOS---------------------------------------------O senhor presidente realçou mais uma vez o facto de que era urgente fazer
uma intervenção no largo de S. José e largo Dr. António Antunes Breda, ambos
na Póvoa da Mealhada, pois que era necessário organizar estes espaços. -----Conforme já tinha sido deliberado na reunião anterior, o secretário Fernando
Parreira ficou de elaborar os e-mail para a Câmara Municipal a solicitar o apoio.
10. ORGANIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS --------------------------------------------------O secretário, Fernando Parreira, informou que está a preparar os layouts dos
cemitérios da União das Freguesias, nomeadamente o cemitério de Ventosa do
Bairro, o cemitério de Arinhos, o cemitério novo de Antes e o cemitério velho de
Antes, para que o mais rápido possível se possa fornecer a informação para o
técnico informático da Lusaconta, para ele desenvolver a aplicação da gestão
dos cemitérios sobre as imagens dos mesmos. Disse ainda que esta questão é
de extrema importância, pois que é necessário fazer os registo quer das
inumações e trasladações, quer da concessão dos terrenos, para assim se
fazer a gestão eficaz destes espaços. Disse também que oportunamente, e
assim que tivesse concluído a proposta de layouts, a apresentaria na reunião,
para em conjunto se poder decidir definitivamente sobre esta questão. ----------11. VISITA DO SENHOR BISPO DA DIOCESE DE COIMBRA---------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que na tarde de sábado, dia
25 de Janeiro, e em representação da União das Freguesias, acompanhou o
senhor Bispo e a restante comitiva, na visita à Igreja Matriz de Ventosa do
Bairro, à capela de N.ª S.ª da Esperança, em Barregão, à capela de St.ª. Luzia
na Póvoa do Garção e à capela de S. Martinho em Arinhos, no périplo que este

fez ao património religioso da área geográfica de Ventosa do Bairro. Disse
ainda que, nos locais por onde o senhor Bispo passou, estavam muitas
pessoas à sua espera, e que ficou demonstrado que os cristãos respeitam o
senhor Bispo, e o que ele representa na Igreja. -----------------------------------------12. REPARAÇÕES DIVERSAS --------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que na estrada de ligação
Barregão/Póvoa do Garção, e na zona do talude existente junto a Barregão,
houve um deslizamento de terras para a zona da estrada. Disse também que o
funcionário Alcídio Duarte, em regime de CEI, retirou toda a terra da estrada, e
colocou num terreno em frente com a autorização do seu proprietário. -----------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas dezanove horas e
trinta minutos 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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