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--------------------------ACTA N.º 24 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014 ---------------------------No dia oito 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, 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 23), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. ATENDIMENTO DIURNO NOS EDIFICIOS DA JUNTA EM VENTOSA DO
BAIRRO E ANTES ------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, solicitou informações ao secretário,
Fernando Parreira, e ao tesoureiro, Benjamim Almeida, sobre as condições
existentes no edifício de Ventosa do Bairro e Antes, respectivamente, já que se
pretendia que o funcionário administrativo, Pedro Rocha, que iria fazer o
atendimento diurno, começasse no dia um de Outubro. -------------------------------Pelo secretário, Fernando Parreira, foi dito que o edifício de Ventosa do Bairro
estava em condições de receber o funcionário, e que ele podia começar em
qualquer altura. Disse ainda que a situação da internet é que estava a
condicionar um pouco, pois que se tinha pedido a desactivação à G9Telecom.
SA impreterivelmente para o dia 19 de Setembro, e a ligação à PT para o dia
22 de Setembro, e que esperava que este prazo fosse cumprido, porque não o
sendo, colocaria em causa o funcionamento do posto de atendimento. -----------Pelo tesoureiro, Benjamim Almeida, foi também dito que o funcionário podia
começar em qualquer altura, tendo referido que o edifício precisava de uma
limpeza mais profunda, e que a instalação sanitária estava danificada e a
precisar de reparação. ---------------------------------------------------------------------------

O senhor presidente, João Santos, referiu que a ser assim, estavam reunidas
as condições mínimas para que se começasse o atendimento nos postos de
Ventosa do Bairro e Antes. --------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, a face às condições relatadas, aprovar
o início do atendimento nos postos de Ventosa do Bairro e Antes, já a partir do
dia um de Outubro. ------------------------------------------------------------------------------3. JOGOS SEM FRONTEIRAS INTER-FREGUESIAS --------------------------------O senhor presidente, João Santos, relatou os pormenores da reunião levada a
efeito sobre os jogos sem fronteiras Inter Freguesias, e disse que ficou decidido
nessa reunião, que os jogos se realizariam no dia sete de Março de dois mil e
quinze no pavilhão da Mealhada, e que para a sua realização eram
necessárias doze participantes da União das Freguesias. ----------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a participação da União das
Freguesias nos jogos sem fronteiras Inter Freguesias. --------------------------------4. MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES -------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que os lotes privados da
urbanização da Quinta do Vale foram limpos pelos funcionários da Câmara
Municipal, com o apoio dos funcionários da União das freguesias. Disse
também que foi feita a limpeza das ruas e dos passeios pelos mesmos
funcionários, tendo referido que era importante para a União das Freguesias a
colaboração da Câmara Municipal, pois só assim se podia minimizar este
problema da manutenção dos espaços verdes. ------------------------------------------5. RESCALDO DA V MOSTRA DE SABORES E SABERES -----------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que a V Mostra de Sabores e
Saberes superou as expectativas, e que ficou provado que o evento tem todas
as condições para ser uma referência no panorama cultural e social da União
das Freguesias. -----------------------------------------------------------------------------------Disse ainda que apesar de todos os constrangimentos provocados pela crise
as pessoas aderiram ao evento, como ficou mais do que provado, já que por ali
passaram cerca de duas mil pessoas, tendo-se servido na área dos sabores,
cerca de mil e duzentas refeições nos três dias do certame. Disse também, que
contrariamente ao que tinha sido veiculado acerca da data do certame, o
calendário escolhido pareceu ser o mais ajustado, já que muito provavelmente
se tivesse sido em data anterior, as associações não teria tido capacidade
logística de satisfazer todos os visitantes.
Disse ainda, e em tom de desagrado, que foi lamentável a maioria dos
elementos da Assembleia da União das Freguesias, ainda que tendo sido
convidados para a inauguração do certame, não tivessem estado presentes,
tendo sido o momento menos bom do evento.
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6. RESCALDO DO PASSEIO SÉNIO DA UNIÃO DAS FREGUESIAS -----------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que o passeio sénior da
União das Freguesias correu dentro do esperado, e que mais uma vez os
idosos corresponderam ao que estava previsto. Disse ainda que o passeio
correu bem, apesar de reconhecer que fazer um passeio com cerca de
duzentos idosos causa sempre alguns constrangimentos, pois que nem todos
têm a mesma mobilidade, e que o facto de ter alguns locais para visitar, causou
algumas dificuldades a alguns seniores, mas que apesar de tudo, valeu a
partilha e o companheirismo, sendo que este passeio também serviu para que
os seniores dos vários lugares da União das Freguesias também se
conhecessem melhor.
A vogal Sofia Lousado disse que este tipo de passeio, com um itinerário a
passar por alguns locais, causava sempre alguns problemas a alguns idosos, e
depois o elevado número de participantes também era motivo para algumas
preocupações. Disse ainda que talvez um modelo de itinerário diferente poderia
ser a solução para minimizar todas as preocupações, tendo sugerido um
passeio apenas para um local, cujo itinerário teria de ser escolhido em função
do número de participantes, para minimizar as condições com a logística.
O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, disse que o passeio correu bem, e
que os idosos do autocarro onde ele ia gostaram do itinerário.
O senhor presidente, João Santos, disse que para ele foi uma experiência
interessante, mas que partilhava a opinião de que feito nestes moldes, e com
este número de idosos, poderia causar algumas dificuldades na logística, tendo
apoiado a ideia da vogal Sofia Lousado. Sugeriu ainda, que para o ano de dois
mil e quinze, fosse a vogal Sofia Lousado a organizar o passeio sénior.
O executivo deliberou, por unanimidade, incumbir a vogal Sofia Lousado de
organizar o passeio sénior para o ano de dois mil e quinze---------------------------7. TERCEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL -------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, apresentou para discussão e aprovação, a
terceira revisão orçamental, revisão esta que tem como principal objectivo
incluir as verbas provenientes do IMI, já que estas ultrapassaram o inicialmente
previsto na verba inscrita no orçamento para o ano em curso. Disse ainda que
a receita inicialmente prevista era de 1.500,00€, e que a receita agora
proveniente foi de 5.068,18€. Disse também, que face a esta verba, as
mesmas foram distribuídas pelas seguintes rubricas, a saber: ----------------------02.01.08 – Aquisição de bens – Material de Escritório – 1.065,18€ ----------------02.02.25 – Aquisição de serviços – Outros Serviços – 3.000,00€ -------------------07.01.07 – Aquisição de bens de capital – Equip. Informática – 1.000,00€ --------

O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a terceira revisão orçamental,
e remeter o documento para a próxima Assembleia de Freguesia para a devida
aprovação, de acordo com o definido na alínea a) do n.º 1, do artigo 9.º da Lei
75/2013 de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------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 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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