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--------------------------ACTA N.º 40 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 11 DE MAIO DE 2015 -------------------------------------------------------No dia onze de Maio 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 39), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES MUNICIPAIS E
LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - ALTERAÇÃO --------------------O senhor presidente, João Santos, apresentou para discussão e aprovação, o
Acordo de Execução de Delegação de Competências de Gestão e Manutenção
de Espaços Verdes Municipais e Limpeza das Vias e Espaços Públicos Alteração, enviado pela Câmara Municipal para a Junta da União das
Freguesias, e cujo teor se dá como integralmente reproduzido para todos os
efeitos legais, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas n.º 2,
mandato 2013/2017. -----------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Execução de
Delegação de Competências de Gestão e Manutenção de Espaços Verdes
Municipais e Limpeza das Vias e Espaços Públicos - Alteração, e remeter o
documento para a próxima Assembleia de Freguesia para a devida aprovação,
de acordo com o definido na alínea g) 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 –
3. PASSEIO SENIOR+65 ---------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou da questão da realização do
passeio sénior+65, tendo dito que se estavam a ultimar a execução dos flyers
para publicitar o evento junto dos concidadãos, assim como as listas para a
inscrição dos seniores. ---------------------------------------------------------------------------

A vogal, Sofia Lousado comunicou o percurso do passeio sénior deste ano,
tendo dito que o mesmo se iria fazer a Tomar, com visita ao convento de
Cristo, ao Castelo dos Templários e ainda à Mata Nacional dos Sete Montes, e
no regresso com passagem por Fátima. Disse ainda que iria deixar instruções à
funcionária, Isabel Batista, para que se enviasse e-mail para as empresas de
transporte a solicitar a cotação para a realização do passeio. -----------------------4. VI MOSTRA DE SABORES E SABERES ---------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, e na sequência do que o senhor
presidente, João Santos, falou na reunião de 27 de Abril, sobre a nova
estrutura funcional da área dos Saberes, disse que ia elaborar uma informação
direccionada para os artesãos no sentido de os mesmos se inscreverem para o
evento, para assim se poder saber antecipadamente quem vai participar, para
se começar a definir a logística necessária. Disse ainda que ia enviar essa
informação para a comunicação social local, para que chegasse ao maior
número de artesãos da União das Freguesias. Disse também que ia elaborar
uma ficha de inscrição tipo, e que a iria colocar no site da União das
Freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------5. CERIMÓNIA DE LANÇAMENTO DO DISCO DO TI FABIANO -----------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que foi abordado pelo
professor João Vila no sentido de a Junta da União das Freguesias promover
uma cerimónia de lançamento do disco do Ti Fabiano, recentemente editado. -O senhor presidente, João Santos referiu que não devia ser a Junta da união
das Freguesias a promover esse evento, tendo antes sugerido a aquisição de
50 CDs. ---------------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, e assim que estivessem disponíveis,
adquirir 50 CDs. ----------------------------------------------------------------------------------6. DEPOSITO DE MATERIAIS DA UNIÃO DAS FREGUESIAS --------------------O senhor presidente, João Santos, e na sequência de um pedido formulado
anteriormente à Câmara Municipal, informou que o senhor vereador José
Calhou enviou e-mail a autorizar temporariamente a colocação de alguns
materiais no local que tinha sido referenciado pela Junta da União das
Freguesias. Disse ainda que esse local era muito importante para a Junta da
União das Freguesias, por estar geograficamente perto do armazém que dá
apoio aos serviços operacionais. -------------------------------------------------------------7. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA EM ARINHOS ----------------O senhor presidente, João Santos, e na sequência de um comunicação
enviada anteriormente à Câmara Municipal, informou que recebeu um e-mail a
dar resposta ao pedido para a construção da Instalação Sanitária em Arinhos.
Disse ainda que a resposta vinha solicitar a clarificação da responsabilidade
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financeira e processual do que se pretendia edificar e ainda questionava quem
iria custear as despesas de funcionamento do espaço, bem como para a
pretensão deveria ser apresentado um projecto para apreciação dos serviços e
do executivo. Disse também que na comunicação referia o facto de que para o
local pretendido existia um processo de financiamento de fundos comunitários
ainda por concluir. --------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, mandar executar o projecto da
instalação sanitária, para posteriormente o enviar para os serviços da Câmara
Municipal, para licenciamento. ----------------------------------------------------------------8. DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------O senhor vogal, António José Breda, comunicou que existiam muitas ervas na
envolvente da Igreja. ----------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que nesta data, essa questão já
estava resolvida. ----------------------------------------------------------------------------------O senhor vogal, António José Breda, levantou a questão do porquê dos
trabalhadores da Junta da União das Freguesias estarem a trabalhar em
conjunto com os trabalhadores da Câmara Municipal, e de trabalharem 40
horas, enquanto que os da Câmara Municipal trabalhavam apenas 35 horas. --O senhor presidente, João Santos, referiu que relativamente a esta questão,
está à espera que o responsável pelo sindicato envie a documentação sobre
esta matéria do horário de trabalho, para se resolver esta questão.
E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19h45. --------------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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