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--------------------------ACTA N.º 9 ---------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014 ------------------------No dia dez de Fevereiro 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 8), após se ter procedido à sua leitura. -------------------2. CONSTRUÇÃO DE 14 SEPULTURAS NO CEMITÉRIO NOVO DE ANTES O executivo da Junta da União, analisou as propostas para a execução do
emparedamento de catorze sepulturas no cemitério novo de Antes,
apresentadas por, Ângelo Ferreira Baptista, com o valor de 3005.92€,
acrescido de IVA, por Construções Marvoense, Ld.ª, com o valor de 4979.06€,
acrescido de IVA, por J.S.Duarte Ld.ª, com o valor de 2790.00€, acrescido de
IVA e por Simão da Silva Ld.ª, com o valor de 3534.31€, acrescido de IVA.
A empresa António Neves & Humberto Pinto Ld.ª não apresentou nenhuma
proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------Da análise prévia, resultou a exclusão da empresa Simão da Silva Ld.ª, por não
ter apresentado os elementos solicitados no ofício convite, designadamente a
declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança
Social. -----------------------------------------------------------------------------------------------As restantes empresas, entregaram todos os elementos solicitados no ofício
convite, reunindo assim condições para serem admitidas na fase da análise
das propostas. ------------------------------------------------------------------------------------Da apreciação das propostas, o critério de adjudicação previamente definido no
oficio convite, era o do preço mais baixo, sendo que a empresa que apresentou

o preço mais baixo foi a J.S. Duarte Ld.ª, com o valor de 2790.00€, acrescido
de IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com o critério de adjudicação definido previamente, o executivo
deliberou, por unanimidade, adjudicar a obra de emparedamento de catorze
sepulturas no cemitério novo de Antes, à empresa J.S. Duarte Ld.ª, com sede
em Arinhos, pelo valor de 2790.00€, acrescido de IVA, num total de 3431.17€.
Deliberou ainda proceder à realização de audiência prévia, concedendo aos
concorrentes cinco dias úteis para se pronunciarem. ----------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos -3. SIMBOLOS HERÁLDICOS DA FREGUESIA-----------------------------------------Pelo presidente da Junta da União das Freguesias, João Santos, foi presente
um estudo para obtenção dos símbolos heráldicos da União das Freguesias da
Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes. -----------------------------------------------------O executivo apreciou todos os elementos em presença, constituídos por
Brasão, Bandeira e Selo. -----------------------------------------------------------------------Das quatro propostas apresentadas pela Diácria, cada elemento do executivo
deu o seu parecer, e com base nos elementos gráficos e escritos na
justificação de cada maqueta, chegou-se a um consenso final, que coincidiu
com a escolha da maqueta número dois. A justificação para esta escolha, teve
a ver com as cores base, e com a disposição gráfica dos motivos no brasão. --Depois de analisado todo o processo, o executivo deliberou, por unanimidade,
aprovar os símbolos Heráldicos da Freguesia, e enviá-los à Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, para a emissão do
respectivo parecer, nos termos da Lei n.º 53/91, de 7 de Agosto, e posterior
remessa à Assembleia de Freguesia da União das Freguesias da Mealhada,
Ventosa do Bairro e Antes, para este órgão, nos termos da alínea p) do n.º 1,
do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, estabelecer a respectiva
constituição. ---------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos -4. FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO PARA APOIO NO ATENDIMENTO
NOS EDIFICIOS EM VENTOSA DO BAIRRO E ANTES -----------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que relativamente a este assunto,
já foi marcada uma entrevista para a próxima sexta feira, com o funcionário em
causa, no sentido de se formalizar o procedimento para o ingresso ao serviço
da Junta da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes.
Disse ainda, que conforme foi prometido, esta solução vai resolver a questão
nos postos de atendimento de Ventosa do Bairro e Antes, aliás compromisso
assumido na altura da campanha eleitoral, e que agora está prestes a
concretizar-se, pelo que se congratula com isso. -----------------------------------------
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5. CONVITE DA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS DA BAIRRADA-----------A Junta da União das Freguesias recebeu um convite para participar na
primeira sessão de Momentos de Saber, a levar a efeito por esta associação no
auditório da Biblioteca Municipal no próximo dia 13 de Fevereiro de 2014. ------O executivo deliberou, por unanimidade, fazer-se representar na sessão pelo
seu presidente, João Santos, pelo tesoureiro Benjamim Almeida, e pelo vogal
António Breda. ------------------------------------------------------------------------------------6. PARECER JURIDICO DA CCDR-C------------------------------------------------------A junta da União das Freguesias recebeu um parecer, previamente solicitado à
CCDR-C, sobre a questão dos cemitérios, e especificamente em relação ao
coveiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------Analisado o seu conteúdo por todos os elementos do executivo, foi deliberado
por unanimidade, remeter o parecer para um jurista, a designar, para uma
análise técnica e ponderada sobre o conteúdo do mesmo. Posteriormente o
documento volta à reunião para ser formulada uma decisão final de como
proceder em relação a este caso. ------------------------------------------------------------7. HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO-------------------------------------------A Junta da União das Freguesias recebeu uma proposta da empresa Viva
Mais, sobre a questão da higiene e segurança no trabalho. --------------------------O executivo deliberou por unanimidade solicitar mais propostas a empresas do
ramo, para depois se pronunciar sobre esta questão, ficando a decisão para
uma data posterior. ------------------------------------------------------------------------------8. ENTREVISTA A CANDIDADO NO ÂMBITO DE CONTRACTO DE
EMPREGO E INSERÇÃO (CEI) -------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que esteve presente o senhor
Filipe Manuel da Conceição Albuquerque, candidato referenciado pela ACIM,
afim de ser entrevistado por ele, para integrar o programa de contrato de
emprego e inserção. -----------------------------------------------------------------------------O senhor presidente comunicou que durante a entrevista, o candidato o
informou que a muito curto prazo estava a pensar em emigrar, e que se calhar
não seria boa ideia aceitar este trabalho, pelos motivos apresentados. -----------O senhor presente disse que face a estas circunstâncias este candidato não
interessava para a junta da União, sendo que teria de comunicar à ACIM esse
facto, para o devido encaminhamento, e também posterior referência de outro
candidato. ------------------------------------------------------------------------------------------9. PRESTAÇÃO DE TRABALHO COMUNITÁRIO------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que foi contactado pelo técnico
Fernando Roque da Delegação Regional de Reinserção Social do Centro –

Equipa do Baixo Mondego, no sentido da prestação de trabalho comunitário,
por Luís da Silva Nunes de 55 anos, residente na rua do Passal, n.º 21 em
Ventosa do Bairro, por um período de tempo com a duração de 100 horas.
Disse ainda que o técnico em causa pedia a receptividade da Junta da União,
para o integrar, pois tinha de comunicar esse facto ao tribunal. ---------------------Face a estas circunstâncias, o senhor presidente informou que já foi
comunicado ao interessado, Luís Nunes para vir fazer uma entrevista. -----------10. COLABORAÇÃO SOCIAL DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS----O senhor presidente, João Santos, informou que se deslocou à Póvoa do
Garção com a Assistente Social do Centro Paroquial de Solidariedade Social
de Ventosa do Bairro, e com a funcionária Isabel Batista, para entregar um
telefone da Help Phone, a um idoso de 90 anos, de seu nome António
Rodrigues Lameirinhas. Disse ainda que esta iniciativa estava integrada no
âmbito do protocolo social que existe entre a Junta da União e a HelpPhone,
para que, em casos de idosos a viver sozinhos e com mobilidade reduzida, os
mesmos possam ter acesso a ajuda, caso venham a necessitar dela. ------------11. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que se deslocou com o secretário,
Fernando Parreira, e com o técnico da Câmara Municipal, responsável por esta
área, eng.º José Tavares, para verificar no terreno a questão do pedido
formulado à Câmara Municipal para a colocação da iluminação pública na
Póvoa da Mealhada, Arinhos, Ventosa do Bairro e Antes, tendo assim
referenciado os locais em causa para se fazer o estudo para a sua colocação. A vogal, Sofia Lousado, chamou à atenção para a iluminação pública no largo
n.ª S.ª da Paz, que se encontra avariada. O senhor presidente também referiu
que a iluminação do largo do Reconco se encontrava avariada. Sobre esta
questão o secretário, Fernando Parreira, ficou de fazer a respectiva
comunicação à EDP. No entanto disse que, sobre esta questão, qualquer dos
elementos do executivo, pode participar as avarias à EDP, utilizado a
plataforma da EDP, e cujo link se encontra na página principal do site da União
das Freguesias. -----------------------------------------------------------------------------------12. FIXAÇÃO DE CONTENTORES----------------------------------------------------------Relativamente a este assunto, e como já tinha sido referido na reunião do dia
13 de Janeiro de 2014, pelo vogal António Breda, alguns contentores não têm o
sistema de fixação, pelo que é urgente a sua colocação, até pelo perigo que
podem representar para as pessoas e bens. ---------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, encarregar o vogal António Breda de
fazer o levantamento do número de contentores sem sistema de fixação e o
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seu local, e fazer chegar essa informação ao executivo, para que depois, e se
for caso disso, se atue em conformidade perante a Câmara Municipal. -----------13. DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que está em curso a remodelação
interior do armazém da autarquia, com a criação de uma área para a colocação
das ferramentas, e também da remodelação das instalações sanitárias e a
criação de uma pequena área para vestiários. -------------------------------------------Disse também que dentro em breve, e logo que o estado do tempo o permita,
vai dar inicio à construção do muro do Cardal. Sobre esta questão o vogal
António Breda, disse que não concordava, porque o vizinho da frente também
deu o terreno e teve de fazer o muro. O senhor presidente retorquiu, e disse
que, o que estava em causa era um compromisso que tinha sido assumido em
anteriores mandatos, e que fazia questão de cumprir. Esta opinião foi reforçada
pelo tesoureiro, Benjamim Almeida, que também referiu que os compromissos
eram para cumprir, e por isso entendia que este executivo teria de fazer o
muro. ------------------------------------------------------------------------------------------------O vogal, António Breda, chamou novamente a atenção para a questão das
águas pluviais ao fundo da rua Principal do Cardal, pois que as mesmas
quando chegam perto da zona da Rotunda, fazem refluxo e entram dentro das
casas. Disse ainda que o tubo que se encontra na zona de passagem existente
tem um diâmetro manifestamente insuficiente para o escoamento das águas. -A vogal, Sofia Lousado, referiu mais uma vez a sua preocupação sobre o
volume de águas pluviais que se concentra na rua das fábricas, causando
alguns constrangimentos aos residentes. -------------------------------------------------Sobre o assunto das águas pluviais, o executivo decidiu por unanimidade,
enviar oficio à Câmara Municipal, a manifestar a sua preocupação e ao mesmo
tempo solicitar para que sejam feitas as devidas correcções. ------------------------O tesoureiro, Benjamim Almeida, chamou à atenção do executivo para os
reparos que já tinha referido na reunião de 13 de Janeiro de 2014,
nomeadamente sobre a limpeza de arruamentos e sarjetas, reparações
diversas, semáforos da Antes, cedros do caminho da fonte e a assistência
técnica a fotocopiadora. Disse que não tinha sido dado qualquer seguimento,
aos assuntos citados, com a excepção da reparação da entrada da casa do
senhor Idílio, na rua da Fonte, que entretanto foi feita pela Câmara Municipal.
Relativamente a estas questões, foi dito pelo tesoureiro, Fernando Parreira,
que em relação ao contrato com o IEFP, o mesmo se encontra em fase de
resolução, tendo inclusive já vindo um candidato a uma entrevista com o
senhor presidente. Disse ainda, que em relação à colocação de herbicida, e

devido às chuvas que têm caído ultimamente, o mesmo encontra-se em
standby, sendo que logo que seja possível, o mesmo será aplicado. Disse
ainda que em relação ao problema dos cedros, o mesmo está encaminhado,
pois que já se fizeram contactos com madeireiros para virem ver as árvores, e
fazerem uma proposta para a compra das mesmas. Disse também que em
relação ao pedido de assistência para a fotocopiadora da EB1 de Antes, e face
ao contrato de assistência que já detemos com a empresa Gispert, seria
aconselhável solicitar a essa empresa cotação para o referido contrato de
assistência. ----------------------------------------------------------------------------------------14. REPARAÇÕES DIVERSAS --------------------------------------------------------------O tesoureiro, Benjamim Almeida, informou da necessidade de se fazerem
alguns trabalhos na Antes, nomeadamente reabrir a travessia no caminho do
Espargal (ver se existem manilhas partidas e substituir, se for caso disso), bem
como limpar a valeta do mesmo caminho até á estrada de Sepins (a água corre
no caminho), limpar a valeta da rua do Sume, e adquirir adubo para as flores
das floreiras. ---------------------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 20 horas e 15
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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