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--------------------------ACTA N.º 25 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 22 DE SEETEMBRO DE 2014 ----------------------------------------------No dia vinte e dois de Setembro 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 24), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. OPTIMUS TELECOMUNICAÇÕES------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que recebeu um oficio da Optimus,
relativo a um processo que já se tem vindo a arrastar, e que diz respeito, e
segundo a operadora, a pagamentos em atraso de telecomunicações, mas que
oportunamente a junta da União das Freguesias fez o respectivo cancelamento
do contrato. Disse ainda que o ofício agora recebido era do tribunal, e que o
mesmo era com uma injunção à junta da União das Freguesias, com um
ultimato para a regularização da suposta divida. ----------------------------------------Face a este mal entendido, e ainda a algumas contradições, e por achar ainda
que a operadora não está a ser correcta para com a Junta da União das
Freguesias, o executivo deliberou, por unanimidade, fazer oposição à injunção
apresentada pela Optimus, tendo o senhor presidente, João Santos, ficado de
contactar um advogado da nossa praça, para resolver esta questão com
urgência, pelo facto de ter sido dado um prazo pelo tribunal para a oposição à
injunção. --------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos -3. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS ----------------------------------O executivo da Junta da União, analisou três propostas de preços para o
fornecimento de dois computadores portáteis, apresentadas por CHL, com o
valor de 538,15€, por unidade, acrescido do IVA, por WebMania com o valor de

499,00€, por unidade, acrescido do IVA e por DCI, com o valor de 485,25€, por
unidade, acrescido do IVA. --------------------------------------------------------------------Tendo a consulta sido feita com o fornecimento prévio das características do
computador pretendido, o executivo deliberou por unanimidade adjudicar a
aquisição dos computadores à empresa DCI, por ser a proposta mais favorável
para a autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos -4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA ---------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou da questão da assistência
técnica aos computadores da União das Freguesias, e que era importante
haver um técnico disponível para dar apoio sempre que houvesse algum
problema informático, para que não se tivesse de andar à procura quando isso
acontecesse. --------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que era da mesma opinião, e que
convinha ter esta questão controlada, para se poder garantir a eficácia nos
serviços prestados aos cidadãos, tendo dito que o senhor secretário teria de
fazer uma informação a propor um técnico para desempenhar essas funções
de apoio à autarquia, sempre que houvesse algum problema para resolver. ----O senhor secretário, Fernando Parreira, ficou de fazer uma informação ao
senhor presidente a propor um técnico informático, quer com conhecimentos de
hardware, quer com conhecimentos de software, para a resolução em tempo
útil dos problemas que vão surgindo, informação essa cujo teor será dado
conhecimento ao executivo. -------------------------------------------------------------------5. APRESENTAÇÃO PÚBLICA DA HERÁLDICA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que relativamente a esta questão,
já tinha a autorização do director da Escola Profissional Vasconcellos Lebre,
para a realização da apresentação pública da heráldica da União das
Freguesias, e que a mesma ficou agendada para o próximo dia 17 de Outubro,
pelas 18 horas, no auditório daquela escola. ---------------------------------------------Disse ainda que era importante definir-se as entidades a convidar, tendo
pedido a opinião aos restantes elementos do executivo sobre esta questão. ----O executivo deliberou, por unanimidade, convidar formalmente o presidente e
todos os vereadores da Câmara Municipal, todos os elementos da Assembleia
Municipal, todos os elementos da Assembleia de Freguesia da União das
Freguesias, todos os elementos do executivo das freguesias do concelho de
Mealhada e todos os presidentes das Associações e Instituições da União das
Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes. Ficou ainda deliberado
convidarem-se algumas individualidades mais relevantes União das
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Freguesias, individualidades essas, a definir posteriormente. Ficou também
deliberado dar conhecimento deste evento à população em geral, através da
publicação de informações e nos órgãos de comunicação sociais locais, para
também estarem presentes neste acto tão importante para a União das
Freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------6. PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE ------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou da questão da proposta de
trabalho a favor da comunidade, em que é arguido o senhor Aníbal Dias
Duarte, e que foi oportunamente comunicada a esta Junta da União das
Freguesias pela Técnica Superior de Reinserção Social, Eugénia Félix Veiga,
no sentido de enquadrar o trabalho a prestar aos sábados, uma vez que o
arguido em causa se encontra no activo. Disse ainda que face a estas
circunstâncias, até porque a não ser assim o arguido poderia ficar sem o
trabalho efectivo que desempenha actualmente, era desejável que não se
prejudicasse a vida ao senhor Aníbal Dias Duarte. Disse também que os
cemitérios sendo confinados, e estando a necessitar de limpeza, se poderia
facilmente controlar se o trabalho seria efectivamente feito, e que não via
qualquer inconveniente em que esse trabalho fosse feito aos sábados, desde
que um elemento do executivo, e nos dias determinados para o efeito, fosse
orientar o seu inicio. -----------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aceitar a prestação do trabalho a favor
da comunidade pelo senhor Aníbal Dias Duarte e que o mesmo poderia ser
feito aos sábados, perfazendo um total de 45 horas de serviço de interesse
público. ----------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos -7. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou da necessidade em se
proceder à limpeza dos cemitérios Velho e Novo de Antes, incluindo as suas
capelas, bem como das instalações sanitárias de apoio aos mesmos e ainda do
Pavilhão do Sume. -------------------------------------------------------------------------------Sobre estas questões, o senhor presidente, João Santos, disse que iria
providenciar para que fosse tudo tratado em tempo útil. ------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou ainda que a calçada de
vidraço, junto às instalações sanitárias do cemitério Velho, de Antes, se
encontrava danificada, e que era necessário arranjar o mais rápido possível,
tendo sugerido que fosse o calceteiro da Câmara Municipal a arranjar. ----------O senhor presidente, João Santos, disse que iria tratar de arranjar quem fosse
reparar a calçada, para que o espaço ficasse mais digno. -----------------------------

O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou ainda que a vitrina do largo
Mário Navega se encontrava sem o vidro, e que era importante estar reparada.
Disse também que a impressora multifunções existente no edifício da Junta, se
encontrava avariada, e que teria de ser arranjada antes do funcionário ir para o
edifício, porque depois não consegui imprimir os documentos necessários. -----O senhor presidente, João Santos, disse, e sobre a primeira questão, que já
estava a tratar disso, e que brevemente iria ser colocado no local uma nova
vitrina para afixar toda a informação necessária à população. Disse também, e
em relação à segunda questão, que se iria providenciar a compra de uma
multifunções, para substituir a avariada, para assim dar resposta às
necessidades deste local, nos dias de atendimento público. -------------------------O senhor vogal, António José Breda, informou que era necessário a colocação
de uma lomba redutora de velocidade, na rua do Bairro Novo, em frente ao
loteamento do senhor Fernando Mateus da Costa, para minimizar os excessos
de velocidade praticados nessa via. --------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que essa matéria era da competência
da Câmara Municipal, e que se deveria comunicar esse facto à mesma. ---------Sobre esta questão das lombas redutoras de velocidade, o executivo deliberou,
por unanimidade, enviar ofício à Câmara Municipal, a solicitar a sua colocação
urgente. ---------------------------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19.30 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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