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--------------------------ACTA N.º 46 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 22 DE SETEMBRO DE 2015 ----------------------------------------------No dia vinte e dois de Setembro 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, 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 45), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE – VITOR
MANUEL RIBEIRO FERREIRA --------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou, e no seguimento de e-mail,
datado de 10 de Setembro, enviado para a União das Freguesias pela técnica
de Reinserção Social, Paula Alexandra Matias, que foi abordado pelo sr. Vítor
Manuel Ribeiro Ferreira, de Arinhos, no sentido de fazer trabalho a favor da
comunidade, na Junta da União das Freguesias. ---------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que em relação a esta questão, o
senhor em causa teria de vir falar com ele acompanhado com a técnica de
Reinserção Social, para se definirem os pormenores acerca desta questão. ----3. PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE – TIAGO
ANDRÉ DA CRUZ CARDOSO ---------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou, e no seguimento de e-mail,
datado de 9 de Setembro, enviado para a União das Freguesias pela técnica
de Reinserção Social, Eugénia Maria Félix Veiga, que foi abordado pelo sr.
Tiago André da Cruz Cardoso, de Barregão, no sentido de fazer trabalho a
favor da comunidade, na Junta da União das Freguesias. ----------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que em relação a esta questão, o
senhor em causa teria de vir falar com ele acompanhado com a técnica de
Reinserção Social, para se definirem os pormenores acerca desta questão. ----4. ATRIBUIÇÃO DE NOME DE RUA NA MEALHADA -------------------------------O senhor presidente, João Santos, deu conhecimento de um ofício em nome
de Artur Oliveira Lousado, a solicitar a atribuição de nome de rua para a
Mealhada. -------------------------------------------------------------------------------------------

O executivo deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do ofício, e
remeter esta questão para a Câmara Municipal, uma vez que a atribuição de
toponímia é da sua competência. ------------------------------------------------------------5. FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE VENTOSA DO BAIRRO – PEDIDO
DE APOIO -----------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que foi requerido à Junta da União
das Freguesias, pela Fábrica da Igreja Paroquial de Ventosa do Bairro, um
apoio para as obras de reparação e conservação da Igreja Matriz de Ventosa
do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado, traduzido
no valor de 250€ ----------------------------------------------------------------------------------6. COMISSÃO DE MELHORAMENTOS E PROMOÇÃO DE VENTOSA DO
BAIRRO - PEDIDO DE APOIO ---------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que foi enviado e-mail à
Junta da União das Freguesias, a solicitar apoio para a realização da prova de
BTT – 4 Maravilhas da Mealhada, prova esta que tinha grande parte do seu
percurso no território da União das Freguesias. -----------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado, traduzido
no valor de 100€ ----------------------------------------------------------------------------------7. CEMITÉRIO NOVO DA ANTES ----------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que havia interessados na
aquisição de terrenos para a construção de jazigos no cemitério novo da Antes.
Disse ainda que era importante a definição do que fazer com o muro que
separa a zona do cemitério actual da zona a ampliar para nascente, para se
começar a marcar mais uma ala de jazigos alinhados com os existentes, isto
porque a ala dos jazigos existentes já está praticamente toda comprometida.
8. PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL --------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, apresentou para discussão e aprovação, a
primeira revisão orçamental, revisão esta que tem como principal objectivo
incluir o reforço das verbas provenientes do IMI, cujo valor é de 1483,57€, e
incluir o saldo da gerência anterior, cujo valor é de 103087.00€, num total de
104570.57€. Disse ainda, que face a estas verbas, a mesma foi distribuídas
pelas seguintes rubricas, a saber: -----------------------------------------------------------020225 – Aquisição de serviços – Outros serviços – 1483.57€ ----------------------07010413 – Aquisição de bens de capital – Construções diversas – 3000€ -----070111 – Aquisição de bens de capital – Ferramentas e utensílios – 4000€ ----070205 - Aquisição de bens de capital – Aquisição de viatura – 12000€ ---------07030301 - Aquisição de bens de capital – Viadutos, arruamentos e obras
complementares – 59087€ ---------------------------------------------------------------------07030312 - Aquisição de bens de capital – Cemitérios – 25000€ --------------------
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O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a primeira 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 –
9. JARDIM DE INFÂNCIA DA MEALHADA – PEDIDO DE APOIO PARA UM
CEI ---------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que, no uso da delegação de
competências, esteve na reunião do início do ano escolar do Jardim de Infância
da Mealhada, e que foi abordado pelas educadoras de infância, no sentido de
solicitarem que a Junta da União das freguesias renovasse o apoio com um
CEI, pois que este era muito importante para o funcionamento das actividades
dos alunos do Jardim de Infância. -----------------------------------------------------------Face a esta abordagem, o secretário, Fernando Parreira, disse-lhes que esse
assunto teria de ser analisado em reunião de executivo, e que depois lhes
comunicaríamos qual a decisão. -------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que em relação a esta questão se
deveria primeiro consultar a Câmara Municipal. -----------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, solicitar a consulta à Câmara
Municipal sobre esta questão. ----------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19h45 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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