FOLHA N.º
Lº ACTAS N.º 2

--------------------------ACTA N.º 53 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015 -----------------------------------------------No dia catorze de Dezembro 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. -----------------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 52), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. REDUÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO -------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que relativamente à redução do
horário de trabalho, a autarquia iria dar cumprimento ao acordo colectivo de
trabalho, e iria implementar as 35 horas de trabalho, com início a partir do ano
de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------3. FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE VENTOSA DO BAIRRO – PEDIDO
DE APOIO -----------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que foi recebido um ofício da
Fabrica da Igreja Paroquial de Ventosa do Bairro, a reforçar o pedido de apoio
para as obras de conservação da igreja matriz. Disse ainda que o teor do oficio
referia que as obras em causa eram essenciais para a requalificação da igreja,
e que eram obras de fundo, e que não se realizavam todos os anos, pelo que
solicitavam o reforço do apoio tendo em consideração esse facto. -----------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido solicitado, traduzido
num apoio de 1250€, sendo que já tinha sido dado um apoio de 250€, pelo que
o apoio total será de 1500€. -------------------------------------------------------------------4. MINA DA CHÃS – REPARAÇÃO DO TUBO DE CONDUÇÃO DE ÁGUA
PARA OS FONTENÁRIOS --------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que os funcionários da autarquia
se deslocaram à mina da Chãs, para tentarem verificar onde o tubo de
condução da água estaria danificado. Disse ainda que devido às condições do
terreno, tal não foi possível, por haver muitas silvas. -----------------------------------Informou ainda que se iria mandar uma máquina, no sentido de desbravar as

silvas e tentar descobrir o percurso do tubo, pois só assim era possível a sua
reparação. ------------------------------------------------------------------------------------------5. FONTE DO LARGO DE S. MARTINHO, ARINHOS – REPARAÇÃO DO
TUBO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que se procedeu à reparação do
tubo de abastecimento de água à fonte do largo de S. Martinho. Disse ainda
que esse tubo vem desde o poço situado num terreno na rua do Poço
Concelho, e que tinha sido cortado por uma máquina agrícola, e que face à
extensão do estrago, houve necessidade de deslocar uma máquina retro
escavadora para a abertura da vala para repor o tubo. --------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19 horas e 30
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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