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--------------------------ACTA N.º 15 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 05 DE MAIO DE 2014 ---------------------------------No dia cinco de Maio 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 14), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. MINA DA CHÃS, VENTOSA DO BAIRRO --------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, falou da questão da mina da Chãs, em
Ventosa do Bairro, tendo dito que a mesma tinha abatido numa zona de olival.
O secretário, Fernando Parreira, disse que na mina existia uma galeria com
cerca de oitenta metros de comprimento, e que era importante fazer uma
intervenção com urgência, no sentido de se perceber a gravidade da situação,
e fazer a sua reparação com urgência. -----------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, mandar fazer a reparação da zona da
galeria da mina da Chãs, que se encontra danificada. ---------------------------------3. AÇUDE DO CARDAL -----------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, colocou a questão das pranchas do açude
do Cardal, tendo dito que teria de se verificar as que estavam estragadas para
se mandarem executar em tempo útil, em função do modelo existente, para se
puderem utilizar assim que fossem necessárias. Disse ainda que havia o
compromisso de se fazer a represa neste troço do rio Cértima.
O executivo deliberou, por unanimidade, mandar executar as pranchas de
madeira, necessárias para se fazer o açude. ---------------------------------------------4. REPRESA DO RIO DA PONTE EM VENTOSA DO BAIRRO ---------------------

O senhor secretário, Fernando Parreira, colocou a questão das pranchas para
a execução da represa do rio da Ponte, na zona do Parque dos Namorados,
tendo dito que as mesmas se encontravam estragadas, e que era necessário a
sua substituição, para se poder fazer a represa em tempo útil. ----------------------O senhor presidente, João Santos, disse que já tinha falado com a gerente da
empresa Marvoense Lda, Graça Batista, empresa que se encontra a executar a
obra da ponte pedonal, e que esta lhe disse que as pranchas estavam no local,
mas que muitas delas estavam podres e outras danificadas. ------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, mandar executar as pranchas de
madeira, necessárias para a represa. ------------------------------------------------------5. DIA MUNDIAL DA CRIANÇA--------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou na questão da comemoração do
dia Mundial da Criança em Ventosa do Bairro, e que este evento tem vindoa
realizar-se desde 2010 no largo do Areal, em Ventosa do Bairro. Disse ainda
que relativamente a este evento, era costume pedir-se apoio às empresas e
associações desta área geográfica, e que as mesmas sempre tinham
colaborado todos os anos, pelo que este ano se iriam fazer os mesmo
procedimentos, até para haver um maior envolvimento e participação das
forças vivas no seio da União das Freguesias. Disse também, que todos os
anos, se solicitava à Câmara Municipal apoio logístico, e também para o corte
do troço de estrada do largo do Areal, e que a Câmara Municipal sempre
apoiou este evento. Disse ainda, que este evento tinha vindo a fazer parte do
calendário, e que era muito importante continuar a realizar-se, para gáudio das
crianças. --------------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, realizar este evento em Ventosa do
Bairro, tendo ficado o secretário, Fernando Parreira, responsável pela sua
organização. ---------------------------------------------------------------------------------------6. PASSAGEM DE ÁGUA DO CAMINHO DAS CARDEIRAS, ANTES -----------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, colocou a questão da necessidade
urgente do arranjo do caminho, designadamente a execução de uma caixa de
visita, e do prolongamento com manilhas, para o encaminhamento das águas
pluviais para a zona de um atravessamento já existente, para assim forçar o
curso das águas pluviais para a regueira existente. ------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, mandar fazer esta intervenção nesta
zona do caminho, para assim minimizar os estragos provocados pelas águas
pluviais. ---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos –
7. JARDIM DE INFÂNCIA DE ANTES -----------------------------------------------------
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O senhor presidente, João Santos, falou da questão do corte da relva e arranjo
da envolvente do Jardim de Infância de Antes, bem como do corte das eras
existente no muro na zona do arruamento de acesso ao Jardim de Infância.
Disse que este assunto já estava a ser tratado, e que iria tentar junto da
Câmara Municipal, para que fossem os seus funcionários a resolver esta
questão do corte da relva e arranjo da envolvente. Disse também que em
relação às eras do muro, iria falar pessoalmente com a proprietária, para
conseguir a autorização do corte das mesmas. ------------------------------------------8. CEMITÉRIO NOVO DE ANTES ----------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, falou na questão do arranjo do
cemitério novo de Antes, designadamente as obras requalificação dos passeios
com pavê, de forma a regularizar toda a zona pedonal do interior do cemitério.
Disse ainda, que era muito importante fazerem-se estas obras, para melhorar e
dignificar todo o interior do cemitério. -------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos disse que estas obras eram para realizar, e
que a seu tempo se iriam fazer os procedimentos para o seu inicio. ---------------9. PAVILHÃO DO SUME ----------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, falou da necessidade de se proceder
à limpeza do pavilhão do Sume, bem como do arranjo dos chuveiros e
esquentador. Disse ainda, que esta intervenção era necessária pelo facto de
todos os anos os peregrinos de Espinho pernoitarem neste espaço na noite de
sete para oito de Maio, e que por isso teríamos de dar as condições mínimas
para garantir que a sua utilização com dignidade aos peregrinos. ------------------O senhor presidente, João Santos, disse que os funcionários da junta da União
das Freguesias, iriam tratar da limpeza e das reparações necessárias. ----------10. CHAFARIZ DO PARQUE URBANO DA MEALHADA ---------------------------O senhor vogal, António Breda, falou na questão do chafariz do Parque Urbano
da Mealhada, mais propriamente pelo facto de este estar desactivado. Disse
ainda que era importante este chafariz estar a funcionar, até porque pelo que o
mesmo representava para este local, local que outrora sempre funcionou como
ponto de encontro das pessoas, e que era uma mais valia para este espaço.
O senhor presidente, João Santos, sugeriu colocar esta questão à Câmara
Municipal, até para saber se existia alguma proposta da autarquia para trazer a
água de novo a este local. ---------------------------------------------------------------------O senhor vogal, António Breda, falou também na questão da mesa e bancos
para substituição dos que se encontram partido no ponto de encontro “recordar
é Viver”. ----------------------------------------------------------------------------------------------

O senhor presidente, João Santos, disse que relativamente a esta questão, a
mesma estava a ser tratada, pois que iria ser decidido nesta reunião a sua
aquisição. -------------------------------------------------------------------------------------------11. QUEIXA SOBRE EUCALIPTOS --------------------------------------------------------A Junta da União de Freguesias, recebeu uma comunicação do Gabinete
Florestal, dando conhecimento de uma queixa apresentada, sobre uns
eucaliptos de grande porte, que alegadamente estava a colocar em risco uma
habitação, e que tinha como objectivo a identificação do proprietário do terreno
onde os mesmos estavam plantados. ------------------------------------------------------Os membros do executivo não tendo conhecimento de quem é o proprietário do
terreno, e depois de se ter falado que eventualmente este terreno seria de um
senhor de Ventosa do Bairro, ficou decidido o secretário, senhor Fernando
Parreira, contactar o senhor João de Almeida Batista, no sentido de tentar
esclarecer da titularidade do terreno em causa. -----------------------------------------Este assunto será tratado numa próxima reunião, caso haja conhecimento do
proprietário do terreno, para depois se dar a informação ao gabinete Florestal
da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------12. REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ARS-CENTRO ----------------------------O senhor presidente, João Santos, comunicou que esteve presente com o
senhor secretário, Fernando Parreira, numa reunião na sede da ARS-Centro,
em Coimbra, com o propósito de esclarecer a situação do pagamento da
energia eléctrica do posto médico de Ventosa do Bairro. Também esteve
presente nessa reunião a Dr.ª Ana Ernesto, responsável pela área da saúde na
Mealhada, e o Dr. Morais, responsável pelo ACES – Baixo Mondego. ------------O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que fez um resumo do histórico
do pagamento da energia eléctrica do posto médico, e que desde de 1994 que
a mesma vinha a ser paga integralmente pela então Administração Regional de
Saúde, e que não entendia o porquê de estarem a exigirem o pagamento de
25% do valor da energia, quando os pressupostos se mantinham, ou seja o
edifício continuava a ser ocupado quase exclusivamente pelo posto médico. ---O senhor presidente, João Santos, reforçou a ideia de que esta questão teria
de ser analisada, tendo como base a ocupação do espaço pelo posto médico, e
que teria de haver um pouco mais de sensibilidade na análise desta questão
pelos serviços que tutelam a área da saúde. ---------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, disse ainda que o director da ARSCentro, ficou sensibilizado com a nossa exposição, e que iria analisar a
questão, tendo encarregado o Dr. Morais de resolver essa questão, e que
depois comunicaria a decisão à Junta da União das Freguesias. -------------------13. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------
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O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, levantou a questão do espelho para o
cruzamento da rua de S. Pedro e rua das Flores, tendo dito que ainda não
estava resolvido. ----------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que iria ser resolvido, sendo que o
ponto seguinte da ordem de trabalhos, trata precisamente da aquisição desse
material. ---------------------------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que as grelhas que tinham
sido roubadas em Arinhos e Ventosa do Bairro, já foram repostas pela Câmara
Municipal, tendo-se congratulado com isso. ----------------------------------------------Disse também que ficou desagradado com o Jornal da Mealhada, pelo facto de
esse órgão de comunicação social do concelho, não ter publicado em tempo
útil uma notícia institucional, que oportunamente enviou para publicação. -------O executivo decidiu que fosse dado conhecimento ao senhor provedor da
Santa Casa da Misericórdia, das notícias enviadas para o jornal da Mealhada. 14. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO --------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, apresentou para aprovação, as propostas
de preços das empresas Bricantel Lda, Vecojuncal Lda, e Cabena Lda, para o
fornecimento de mobiliário urbano diverso. -----------------------------------------------Depois de analisadas as propostas apresentadas, o executivo deliberou, por
unanimidade, adquirir o material à empresa VECOJUNCAL LDA, por esta
apresentar a proposta mais vantajosa para a autarquia. ------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos –
15. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REPARAÇÃO DE CAMINHOS
VICINAIS -------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, apresentou para aprovação as propostas de
preços das empresas Joaquim Simões Ferreira e Filhos Lda., Cebocar, Lda e
Arménio do Espírito Santo Batista, Lda., para o fornecimento de serviços de
equipamento e material (“Tout-Venant”), para o arranjo dos caminhos vicinais
da União das Freguesias. ----------------------------------------------------------------------Depois de analisadas as propostas apresentadas, o executivo deliberou, por
unanimidade, adjudicar à empresa Arménio do Espírito Santo Batista, Lda o
fornecimento de serviços de equipamento e material (“Tout_Venant”) para a
reparação dos caminhos vicinais da União das Freguesias da Mealhada,
Ventosa do Bairro e Antes, por esta ter apresentado a proposta mais vantajosa
para a Autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------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 –

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. -------------------------------------------------------------------------------__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

