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--------------------------ACTA N.º 60 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 18 DE ABRIL DE 2016 --------------------------------------------------------No dia dezoito de Abril de dois mil e dezasseis, 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 59), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. 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 –
3. 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 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------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 –
4. LAVADORA DE ALTA PRESSÃO – AQUISIÇÃO ----------------------------------O executivo da Junta da União, analisou três propostas de preços para o
fornecimento de uma lavadora de alta pressão, equipada com motor Honda de
5.5 Cv e reservatório para 500 litros de água, apresentadas por Beira Jacto
Lda, com o valor de 1997,58€, IVA incluído, por IJN, Lda, com o valor de

2377,00€, IVA incluído, e por Cycles Tozé, com o valor de 2795,00€, IVA
incluído ----------------------------------------------------------------------------------------------Tendo a consulta sido feita com o fornecimento prévio das características da
máquina pretendida, o executivo deliberou, por unanimidade, adjudicar a
lavadora de alta pressão à empresa Beira Jacto, Lda., por ser a proposta mais
favorável para a autarquia. --------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos –
5. PINTURA DO PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TINTAS--------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que a Junta da União das
Freguesias recebeu dois orçamentos relativos ao fornecimento da tinta para as
pinturas do património. Disse ainda que os orçamentos tinham sido
apresentados por Carlos Lopes Lda e King Tintas, Decorações Lda. e que os
orçamentos incidiam sobre o valor unitário de cada balde de tinta, tendo dito
que o valor mais baixo era o da empresa KingTintas, Decorações Lda. ----------O executivo deliberou, por unanimidade, adjudicar a aquisição das tintas a
KingTintas, Decorações Lda, por ser a proposta mais vantajosa para a
autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos –
6. ESCOLA DE FUTEBOL – UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DA ANTES ---------O senhor presidente, João Santos, informou que relativamente a esta questão,
a escola de futsal enviou um documento para análise com uma proposta de
parceria com a Junta da União das Freguesias, em que um dos objectivos é o
da promoção do desporto de formação junto das camadas mais jovens. Disse
ainda que a proposta de parceria contemplava a utilização do pavilhão do
Sume. Disse também que devemos apoiar este tipo de iniciativas, até porque
vem sempre muita gente e é importante para a Antes. --------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a utilização do pavilhão da
Antes pela escola de futsal, sendo que a mesma teria de elaborar um
calendário de utilização, e teria de se sujeitar às utilizações já programadas
para o pavilhão. -----------------------------------------------------------------------------------7. PASSEIO SENIOR +65 DE 2016 - ITINERÁRIO-------------------------------------A vogal, Sofia Lousado, comunicou que contactou um responsável autárquico
da zona da Torreira, e que este a informou que o parque de merendas da
Torreira tinha capacidade para cerca de 200 pessoas, e que a ser assim seria a
solução ideal para o passeio sénior da União das Freguesias. Disse ainda o
lanche poderia ser feito no parque de merendas do Bussaquinho, em
Cortegaça. -----------------------------------------------------------------------------------------Face a esta informação, o executivo deliberou por unanimidade, o seguinte
itinerário: Mealhada, Estarreja, Murtosa, S. Jacinto, Torreira, Cortegaça, Ovar e
Mealhada. -------------------------------------------------------------------------------------------
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8. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou da falta dos ferros de
protecção nas manilhas da estrada de ligação Antes/Sepins. Disse ainda que a
falta destas protecções poderiam causar sérios danos a quem circula de mota
nesta via. -------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que iria verificar esta situação para
depois reportar a preocupação à Câmara Municipal. -----------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, comunicou que na rua do Freixainho
as manilhas de condução de águas pluviais estavam obstruídas, e que era
necessário proceder à sua limpeza. Disse ainda que uma delas era ao pé da
casa do sr. Deolindo e a outra no limite da rua, na inserção com a rua da Areia.
O senhor presidente, João Santos, disse que iria verificar esta situação, e que
oportunamente os funcionários iriam resolver. -------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que, e relativamente aos
acessórios de inox necessário para a reparação do pavilhão do Sume, estava a
haver dificuldade em adquiri-los na empresa Eléctrica do Cértima, por esta não
ter o material disponível, pelo que haveria necessidade de os adquirir em outra
empresa para se poder acabar a reparação do pavilhão em tempo útil. ----------O senhor presidente, João Santos, disse que em relação a esta questão, e uma
vez que a empresa citada não tinha o material disponível, a melhor solução
seriam mesmo adquiri-lo em outra empresa da especialidade, para que a
reparação do pavilhão se fizesse em tempo útil, pelo que disse para se fazer
essa aquisição. -----------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou, para conhecimento, que o
sr. Alfredo César falou que os esgotos provenientes da rede de saneamento
pública entraram na sua cave. Disse ainda, que o mesmo chamou os
bombeiros para retirarem a tampa da caixa de visita, e que as impurezas foram
encaminhadas para o lago do Sume, situação esta, que face às questões
ambientais, considerou inadmissível. -------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 20 horas. -----------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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