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--------------------------ACTA N.º 38 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 13 DE ABRIL DE 2015 ----------------------------------No dia treze de Abril 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 37), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. RELATÓRIO E CONTAS DE 2014 ------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, apresentou para discussão e aprovação o
Relatório e Contas de 2014, 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 Relatório e Contas de 2014,
e remeter o documento para a próxima Assembleia de Freguesia para a devida
aprovação, de acordo com o definido na alínea b) 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. INVENTÁRIO DA UNIÃO DAS FREGUESIAS ---------------------------------------O senhor presidente, João Santos, apresentou para discussão e aprovação, a
lista com o inventário da União das Freguesias, 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 Inventário dos bens da
União das Freguesias, e remeter o documento para a próxima Assembleia de
Freguesia para a devida apreciação, de acordo com o definido na alínea b) 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 –

4. SUBSIDIOS ATRIBUIDOS DURANTE O ANO DE 2014 --------------------------O senhor presidente, João Santos, apresentou para conhecimento um
documento com a lista dos subsídios atribuídos às associações durante o ano
de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o documento, e remeter o
mesmo para a próxima Assembleia de Freguesia para o devido conhecimento
e apreciação. --------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos –
5. CENTRAL DE TELECOMUNICAÇÕES NO EDIFICIO SEDE DA JUNTA DA
UNIÃO DAS FREGUESIAS -------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, apresentou para discussão e aprovação,
uma proposta da empresa Fonepost, para a implementação de uma central de
telecomunicações no edifício sede da junta da União das Freguesias. Disse
ainda que este equipamento iria possibilitar a comunicação entre os três
edifícios da União das Freguesias, como se de uma comunicação interna se
tratasse, reduzindo assim os custos com as chamadas, o que se traduzia numa
poupança efectiva nos custos globais com as comunicações. -----------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da empresa
Fonepost, para a implementação de uma central de telecomunicações. ----------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos –
6. REPARAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS ADJACENTES À LINHA DE
ÁGUA – RUA DO POÇO CONCELHO EM ARINHOS --------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que as obras referentes à
execução do canalete de condução de águas pluviais iriam começar. Disse
ainda que, e face ao protocolo assinado com a Câmara municipal, a empresa
que vai fazer essas obras é a Marvoense, Construções Lda, Disse ainda que
solicitou à empresa citada a sua execução urgente, para que definitivamente a
obra possa ser dada como concluída. ------------------------------------------------------7. CAMINHO DE ACESSO À FONTE DE ST.º ANTÓNIO - ANTES ---------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que os cedros que existiam
no lado poente do caminho de acesso à fonte de St-º António já foram
cortados, pelo sr. Adelino Manuel Cardoso Pires, conforme deliberação na
reunião ordinária de 24 de Fevereiro de 2014. -------------------------------------------O senhor presidente referiu que em relação a este caminho, e face ao
constante movimento anormal de viaturas para o interior do perímetro da Fonte
de St.º António, era da opinião que se colocasse um limitador para condicionar
o acesso de viaturas ao interior do recinto. -----------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de um limitador
no início do recinto da fonte, para condicionar o acesso de viaturas. ---------------
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8. FONTE DO POÇO CONCELHO - ARINHOS -----------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que a fonte do Poço Concelho, e
para além do que já tinha referido na reunião ordinária de 16 de Março de
2015, a mesma foi arranjada exteriormente com a aplicação de rebocos novos,
tendo sido pintados, quer a fonte quer os lavadouros, e que agora todo o
equipamento estava devidamente recuperado. Disse ainda que falta apenas a
requalificação dos arranjos exteriores, com a plantação de 3 ou 4 árvores e a
colocação de 2 mesas, mas que a seu tempo se irá fazer, para dar a este
espaço a dignidade que merece. ------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 20 horas e 15
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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