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--------------------------ACTA N.º 50 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015 -----------------------------------------------No dia dezanove de Novembro 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 49), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR A FUNCIONÁRIO –
DECISÃO ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, apresentou para discussão e decisão, o
relatório final com a proposta de decisão do instrutor do processo disciplinar
(proc.º 1/2015), instaurado ao funcionário Valdemar de Almeida Coelho dos
Santos, para ser analisado e formulada a decisão final sobre a pena a aplicar. O executivo deliberou, por unanimidade, aplicar a pena de suspensão de 120
dias de trabalho, com início a 30 de Novembro de 2015. Deliberou ainda dar
conhecimento à médica de família a solicitar o pedido de acompanhamento, e
de o sinalizar para a realização de processo de desintoxicação e programa de
desabituação alcoólica. -------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos jurídicos
imediatos -------------------------------------------------------------------------------------------3. ARRANJO DE CAMINHOS VICINAIS --------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, falou da questão do arranjo dos
caminhos vicinais que não tiveram ainda qualquer intervenção para a sua
melhoria, e que era importante promover o seu arranjo o mais urgente possível.
O senhor presidente, João Santos, disse que se teria previamente de fazer
uma lista com os caminhos a necessitar de intervenção, tendo dito que na área
geográfica de Ventosa do Bairro, o senhor secretário, Fernando Parreira, ficaria
encarregue de fazer essa lista, e que na área geográfica da Antes o senhor
tesoureiro, Benjamim Almeida, faria igualmente a lista dos caminhos a arranjar.
4. PINTURA DO PATRIMÓNIO EDIFICADO ---------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, falou na questão das pinturas do
património da Junta da União das Freguesias, e que já tinha falado com o

pintor Luís Jesus sobre a lista de trabalhos que é para executar, no sentido de
se ver a questão das especificações da tinta, para que seja utilizada a mesma
tinta por quem fizer o trabalho. ---------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, referiu que teria de se definir qual a
especificação da tinta, para depois fornecer aos pintores que vão dar os preços
para a execução do trabalho, para que assim possam concorrer em igualdade
de circunstâncias. --------------------------------------------------------------------------------5. ESTATUTO DE DIREITO DE OPOSIÇÃO ---------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que foi enviado ofício para o
representante da oposição na Assembleia de Freguesia, para apresentarem
propostas para o orçamento e plano de actividades para 2016, dando assim
cumprimento ao estatuto de direito da oposição. ----------------------------------------6. HORÁRIO DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS --------------------------------O senhor vogal, António José Breda, falou na questão das 35 horas de trabalho
semanal dos funcionários da Junta da União das Freguesias, e que a Junta, à
semelhança da Câmara Municipal deveria resolver esta questão. Disse ainda
que os funcionários da Junta da União e da Câmara Municipal de Mealhada
fazem trabalhos em conjunto, e que não fazia qualquer sentido os funcionários
da Junta da União das Freguesias trabalharem mais uma hora por dia. ----------O senhor presidente, João Santos, disse que estava à espera que os
elementos do sindicato se deslocassem à Junta da União para se celebrar o
acordo previsto na lei, para assim se poder garantir a diminuição do horário de
trabalho actualmente a vigorar. ---------------------------------------------------------------7. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou da falta de iluminação pública na
rua Dr. Padre António Antunes Breda, na Mealhada, em frente ao Botequim
Amigos de Alex, e em frente ao snack-bar Marino. Disse ainda que na rua Luís
Marques, na Quinta da Nora também havia falta de iluminação pública. ---------O senhor secretário, Fernando Parreira, ficou de comunicar estas avarias à
EDP, na plataforma on-line disponível para o efeito. -----------------------------------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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