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--------------------------ACTA N.º 33 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2015 ----------------------------No dia dois de Fevereiro de dois mil e quinze, 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 32), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. JOGOS SEM FRONTEIRAS INTER-FREGUESIAS --------------------------------O senhor presidente, João Santos, referiu a necessidade da Junta da União
das Freguesias arranjar um total de 16 elementos, 8 homens e 8 mulheres,
para representarem a União das Freguesias nos jogos sem fronteiras InterFreguesias, que irão decorrer no dia 7 de Março, no Pavilhão Municipal da
Mealhada. ------------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, arranjar os elementos necessários,
ficando essa responsabilidade a cargo do senhor presidente, João Santos, na
área geográfica da Mealhada, do senhor secretário, Fernando Parreira, na área
geográfica de Ventosa do Bairro e do senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, na
área geográfica de antes. ----------------------------------------------------------------------3. CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE VENTOSA DO
BAIRRO – COMUNICAÇÃO ------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que a Junta da União das
Freguesias recebeu um ofício do Centro Paroquial de Solidariedade Social de
Ventosa do Bairro a comunicar a intenção e a disponibilidade para estar
presente na XVII edição da Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada, a
representar a área geográfica de Ventosa do Bairro. -----------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, que será o Centro Paroquial de
Solidariedade Social de Ventosa do Bairro a representar a área geográfica de

Ventosa do Bairro, na XVII edição da Feira de Artesanato e Gastronomia da
Mealhada. ------------------------------------------------------------------------------------------COMPARÊNCIA DE MEMBRO DO EXECUTIVO – O senhor secretário,
Fernando Parreira, compareceu na reunião às 18.45h. --------------------------------4. ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA --------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, e na sequência da deliberação n.º 2, da
acta n.º 32, datada de 12 de Janeiro de 2015, informou que face à dificuldade
que a Junta da União das Freguesias estava a ter, no que diz respeito ao
pessoal operacional, e que os meios humanos existentes a ela afectos eram
manifestamente insuficiente para o normal funcionamento dos serviços,
propunha submeter à aprovação, em reunião de executivo, a abertura de
procedimento concursal para a aquisição de serviços na área de cantoneiro de
limpeza, na modalidade de avença. ---------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, fazer o convite para ajuste directo
para a aquisição de serviços na área de cantoneiro de limpeza, na modalidade
de avença. -----------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos.
5. AVARIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que o foco luminoso da Rua
Tenente Morais Sarmento, na Antes, já tinha sido arranjado. ------------------------O senhor vogal, António José Breda, informou que na ponte sobre a linha da
CP, continuam apagados 3 focos luminosos. ---------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, ficou de reportar as avarias à EDP,
através do portal on-line existente para o efeito. -----------------------------------------AUSÊNCIA DE MEMBRO DO EXECUTIVO – O senhor secretário, Fernando
Parreira, ausentou-se da reunião, uma vez que está impedido de participar na
discussão e votação do Ponto seguinte, em conformidade com o disposto na
alínea a) do n.º 1, do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo.
6. PEDIDO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DA SALA DA ESCOLA EB1 DE
VENTOSA DO BAIRRO ------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que o secretário, Fernando
Parreira, lhe comunicou que o Centro Paroquial de Solidariedade Social de
Ventosa do Bairro tem vindo a proporcionar aulas de ginástica aos seus
utentes e amigos, e que neste momento, por motivo de obras, foi privado da
sala emprestada onde fazia esta actividade. Disse ainda que devido a este
facto surgiu a ideia de solicitar o apoio à Junta da União das Freguesias, para a
cedência temporária da sala da EB1 De Ventosa do Bairro, às quintas-feiras de
tarde, para assim continuar a desenvolver essa actividade com os idosos e
amigos. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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Executivo deliberou, por unanimidade, ceder a sala da EB1 de Ventosa do
Bairro, às quintas-feiras de tarde, para ao Centro Paroquial de Solidariedade
Social de Ventosa do Bairro desenvolver as actividades de ginástica com os
idosos e amigos ----------------------------------------------------------------------------------COMPARÊNCIA DE MEMBRO DO EXECUTIVO – O senhor secretário,
Fernando Parreira compareceu na reunião. ----------------------------------------------7. PEDIDO DE APOIO – CEDÊNCIA DE MANILHAS ---------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que foi abordado por dois
concidadãos de Ventosa do Bairro, Martinho Lucas e Aurélio Tomás, no sentido
da Junta da União das Freguesias lhes ceder 2 manilhas, para fazerem um
acesso sobre a vala do moinho, para o prédio que possuem no sitio do Rio
Velho, em Ventosa do Bairro. -----------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, não ceder as manilhas, pelo facto de o
acesso em causa ser privado. ----------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 20.00 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. -------------------------------------------------------------------------------__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

