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--------------------------ACTA N.º 47 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 5 DE OUTUBRO DE 2015 ------------------------------No dia cinco de Outubro 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 46), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS, DE CABINE DUPLA E BÁSCULA
O senhor presidente, João Santos, referiu o facto de haver necessidade
urgente na aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias, de 5 lugares,
usada, de cabine dupla, de marca Toyota Dyna 250, de 3500Kg com báscula.
Disse que, e face à extensa área geográfica da União das Freguesias, esta
viatura era fundamental para melhorar as condições de trabalho da área
operacional, para assim os funcionários poderem dar resposta às mais
variadas situações no desempenho das suas funções. Disse também que não
era admissível os funcionários continuarem a deslocarem-se para toda a União
das Freguesias, no único meio de transporte existente, o tractor, que face ao
quadro legal em vigor, se eventualmente houvesse algum acidente, a Junta da
União das Freguesias via-se a braços com um sério problema para resolver.
Disse também, que e face ao descrito, era mais do que necessário e urgente a
aquisição da referida viatura, para assim salvaguardar a Junta da União das
Freguesias de eventuais problemas. --------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de uma viatura
ligeira de mercadorias de 5 lugares, usada, de cabine dupla, de marca Toyota
Dyna 250, de 3500Kg com báscula. --------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos -3. MÁQUINA ASPIRADORA DE FOLHAS ------------------------------------------------

O senhor presidente, João Santos, informou que a máquina existente de
aspirar folhas estava com alguns problemas mecânicos, que condicionavam o
seu desempenho, e que face à sua idade seria de pensar na sua substituição.
Disse ainda que a empresa Certoma – Comércio Técnico de Máquinas, Lda.,
empresa essa especializada neste equipamento, estava a promover uma
campanha de uma máquina idêntica à existente, preparada com suporte para o
reboque do tractor, máquina essa de marca P&F, modelo Alísios, com o preço
de 3500€, acrescido do IVA, e que face a esta promoção seria de todo o
conveniente a sua aquisição, para continuar a garantir com eficácia a recolha
das folhas. ------------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição da máquina
referida, à empresa Certoma – Comércio Técnico de Máquinas, Lda., pelo valor
de 3500€, acrescido do IVA. ------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos -4. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR A FUNCIONÁRIO -----------O senhor presidente, João Santos, informou que no dia 30 de Setembro, a
funcionária Maria Isabel Tavares Batista o informou que esteve na sede da
Junta da União das Freguesias o funcionário Valdemar de Almeida Coelho dos
Santos, a destratar e ameaçar de morte o presidente da Junta da União das
Freguesias, tendo mostrado à funcionária uma arma branca, mais propriamente
uma corta papel pontiagudo em metal. -----------------------------------------------------Disse ainda que face a estes acontecimentos apresentou queixa na GNR
contra o funcionário. -----------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, mandar instaurar um processo
disciplinar ao funcionário Valdemar de Almeida Coelho dos Santos,
consubstanciado na gravidade dos factos descritos, designadamente na
ameaça de morte ao presidente da Junta da União das Freguesias. --------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos -5. MINA DA CHÃS – VENTOSA DO BAIRRO -------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que o tubo da mina da Chãs que
abastece os fontanários e o cemitério de Ventosa do Bairro, estava entupido.
Disse ainda que esteve no local com os Bombeiros da Mealhada, para ver a
possibilidade de desentupir o tubo, e que apesar de injectarem no tubo cerca
de 9000 litros de água, foi infrutífero, pois que o tubo continua entupido, ou
eventualmente com alguma fuga. ------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que era fundamental continuar a
manter a água nos fontanários e no cemitério a partir da mina da Chãs. Disse
ainda que nesta fase era urgente colocar a água no cemitério, nem que para
isso se ligasse provisoriamente um ramal à rede das instalações sanitárias.
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Disse também que em relação ao tubo da mina, teria de se fazer uma
intervenção mais cuidada, no sentido de se tentar verificar o local do
entupimento, ou da ruptura, para se tentar resolver em tempo útil esta questão.
6. RAMPA DE ACESSO A ESCOLA DE VENTOSA DO BAIRRO RECLAMAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que no dia das eleições foi
abordado por um concidadão, a reclamar pela falta de rampa de acesso para
pessoas de mobilidade condicionada, quer ao recinto, quer à escola de
Ventosa do Bairro. Disse ainda que o mesmo concidadão assistiu à deslocação
de uma eleitora com mobilidade condicionada para votar, e que a mesma teve
imensa dificuldade em ter acesso ao interior da escola para exercer o direito de
votar. Disse ainda que no passado existiu uma rampa em madeira de acesso
ao interior da escola, mas que a mesma se partiu, e desde aí nunca mais se
promoveu a execução de uma nova rampa. ----------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que se iria analisar este assunto, no
sentido de se executar uma rampa permanente, quer na entrada para o recinto,
quer na entrada para a escola. ---------------------------------------------------------------7. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, chamou à atenção para o facto de a
vala da Mornaceira estar entulhada. Disse ainda que teria de se ver isso com
urgência, porque estava a criar constrangimentos nessa zona. ---------------------O senhor presidente, João Santos, disse que já tinha conhecimento, e que
tinha de se ir lá com uma máquina para resolver. ---------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, comunicou que o relógio da torre da
capela de S. Pedro estava avariado, tendo referido que o mesmo dava as
horas sonoras, mas que o visor não funcionava. ----------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que ia ligar para a empresa
Jerónimo Braga, para ver a possibilidade dos técnicos se deslocarem ao local
para resolverem o problema. ------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou da necessidade de o
caminho da Lagoa ser arranjado, pelo facto do seu piso estar muito danificado.
Disse ainda que havia uma ruptura no tubo de água do cemitério novo de
Antes. Disse também que a lâmpada exterior do edifício da Antes, da Junta da
União das Freguesias, estava fundida. -----------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, e em relação ao caminho, disse que já
estava programado o seu arranjo, e que brevemente iria dar inicio à reparação
com a colocação de Tout-Venant. Disse ainda que quanto à ruptura no tubo de
água do cemitério, se iria mandar arranjar. Disse também que a lâmpada do
edifício se iria substituir. -------------------------------------------------------------------------

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19 horas e 45
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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