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--------------------------ACTA N.º 18 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 17 DE JUNHO DE 2014 -------------------------------------------------------No dia dezassete de Junho de dois mil e catorze, 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 17), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. MEO COMUNICAÇÕES --------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que a Meo Comunicações enviou
para a Junta da União das Freguesias uma proposta para a colocação de
postos de telefone de utilização pública, tendo proposto dois para a Antes e um
para Ventosa do Bairro. O senhor presidente disse que não concordava com
esta solução, e que ia contactar a empresa no sentido de colocar um posto na
Antes, um posto em Ventosa do Bairro e um posto em Arinhos. Disse ainda
que esta solução tinha mais sentido, pelo facto de a área de Ventosa do Bairro
ser mais extensa, porque tinha mais lugares, e por isso mesmo, era necessário
um grau de cobertura maior, para garantir à população a sua utilização de uma
forma proporcional á área de intervenção. ------------------------------------------------3. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES ---------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, comunicou que foi apresentada por Carlos
Manuel Alexandre Ferreira um ofício de apresentação para disponibilidade de
prestação de serviços para a manutenção dos espaços verdes da área da
Mealhada. Disse ainda que, e em sua opinião, estes serviços deveriam ser
contratados a pessoal da área geográfica em causa, para minimizar os custos
com a manutenção espaços verdes, definidos no protocolo na delegação de
competências. --------------------------------------------------------------------------------------

O senhor secretário, Fernando Parreira, ficou de contactar duas pessoas da
área geográfica de Ventosa do Bairro, para apresentarem propostas para a
manutenção do largo de S. Martinho e rotunda do Rossio. ---------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, ficou de contactar uma pessoa da
área geográfica da Antes, para igualmente apresentar uma proposta para a
manutenção do jardim da Antes e da rotunda junto da capela de S. José. -------4. HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO ------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que foi feito um levantamento pela
empresa SEGUR+ acerca da necessidade de se implementar sinalização de
segurança contra incêndio, assim como extintores como meios de primeira
intervenção, nos edifícios da União das Freguesias, dando cumprimento ao
estabelecido no contrato de Higiene e Segurança no Trabalho. ---------------------5. ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS -----------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, falou da questão dos orçamentos
participativos, e disse ainda que a Câmara Municipal vai promover junto das
populações, para auscultações das mesmas, reuniões nas sedes de todas as
freguesias do Município de Mealhada. Disse ainda que vai ser disponibilizada
uma plataforma electrónica para o efeito, para ajudar todos os concidadãos na
implementação deste sistema pró-activo. Disse também que ficou agendada, e
para a União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, uma
reunião para o dia 18 de Julho, pelas 21h, no auditório da Escola Profissional
Vasconcellos Lebre. -----------------------------------------------------------------------------6. POÇO CONCELHO --------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, referiu que se deslocou ao poço
Concelho com o senhor presidente, e que é necessário fazer uma intervenção
profunda na zona do depósito e no canalete que transporta a água para o
depósito. Disse ainda que uma das soluções passará por fazer um depósito em
aço inox, para que a zona do reservatório não seja afectada pelas raízes das
árvores envolventes. Disse também que para executar esta intervenção, será
necessário demolir todo o frontão existente na parte da frente do fontanário,
para se poder ter acesso ao seu interior. --------------------------------------------------7. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor vogal, José Breda, colocou a questão se a mesa do ponto de
encontro “recordar é viver”, já se encontrava colocada. O senhor presidente,
João Santos, informou que a mesa e respectivos bancos, já se encontram no
estaleiro, e que oportunamente serão colocadas no local, o mais urgente que
for possível. ----------------------------------------------------------------------------------------8. SEGUNDA REVISÃO ORÇAMENTAL --------------------------------------------------
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O senhor presidente, João Santos, apresentou para discussão e aprovação, a
segunda revisão orçamental, revisão esta que tem como principal objectivo
incluir o saldo da gerência anterior, num total de 52.000,00€. Disse ainda, que
face a esta verba, a mesma foi distribuídas pelas seguintes rubricas, a saber: -07030301 - Passeios e valetas – Construção e manutenção – 32.000,00€ ------07030312 – Cemitério – Obras de requalificação e beneficiação – 20.000,00€ -O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a segunda revisão
orçamental, e remeter o documento para a próxima Assembleia de Freguesia
para a devida aprovação, de acordo com o definido na alínea a) 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 –
E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19.30 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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