
Acta 2/2016 - 20-01-2016

Aos vinte dias do mês de Janeiro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas, na sede da Junta de Freguesia e na
sala de reuniões, reuniu ordinariamente a Junta de Freguesia, estando presentes os Senhores, Presidente, José
Ferreira Vieira, Secretário, João Carlos de Jesus Pereira, Tesoureiro, Renato Amílcar Marques Lopes, Primeiro Vogal,
António Domingos Oliveira Sousa, e Segundo Vogal, Anabela Lopes Pereira Cardoso. Abertura da Reunião.O Senhor
Presidente da Junta de Freguesia, agradeceu a presença aos Membros do executivo presentes, declarou aberta a
reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos.1. Leitura, aprovação e assinatura da acta número
1/2016, realizada no dia 06 de Janeiro de 2016;2. Leitura e análise da correspondência recebida; Período de Antes da
Ordem do Dia.Nos termos do artigo 52º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, o Senhor Presidente deu seguidamente
a palavra aos Senhores Membros da Junta de Freguesia para tratamento de assuntos gerais de interesse para a
freguesia.Tomou a palavra o Senhor Secretário da Junta de Freguesia, para propor que a Junta de Freguesia
apresente um Voto de Pesar pelo recente falecimento de António de Almeida Santos, gesto a que imediatamente todo o
Executivo se associou, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar o Voto de Pesar que a seguir se
transcreve:&ldquo;VOTO DE PESAR | 4-2016ASSUNTO: António de Almeida SantosENQUADRAMENTOFaleceu no
pretérito dia 18 de Janeiro do corrente, com a bonita idade de 89 anos, António de Almeida Santos.Entre outros cargos
que desempenhou com brilhantismo ao serviço da República Portuguesa, foi Ministro da Justiça no 1º Governo
Constitucional, altura em que aderiu ao Partido Socialista.Almeida Santos, foi também Ministro-Adjunto do Primeiro-
Ministro no 2º Governo Constitucional.Para além disso, desempenhou um papel determinante na revisão constitucional
de 1982, tendo ainda sido Ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares no Governo do chamado &ldquo;Bloco
Central&rdquo;, entre 1983 e 1985.Foi cabeça-de-lista às eleições legislativas de 1985 pelo Partido Socialista, embora
derrotado por Cavaco Silva.Participou igualmente na revisão constitucional de 1989, tendo-se tornado membro do
Secretariado Nacional do PS a partir de 1990.Foi presidente da Assembleia da República e membro do Conselho de
Estado entre 1985 e 2002.Foi também Presidente do Partido Socialista de 1992 a 2011.Actualmente, era Presidente
Honorário do Partido Socialista.O país, a democracia e &ndash; também &ndash; a autonomia local ficam-lhe a dever a
sua enorme generosidade, o seu brilhantismo de carácter, a sua humildade e a sua sabedoria política, jurídica e
humana.Foi um homem com uma elevada craveira política ao serviço de Portugal, da democracia e dos portugueses.Pelo
exposto, o Executivo da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Ourém, associando-se a esta enorme
perda nacional, atribuí o presente Voto de Pesar, a título de homenagem e reconhecimento público.Ourém, 20 de
Janeiro de 2016O Presidente da Junta de FreguesiaO Secretário da Junta de FreguesiaO Tesoureiro da Junta de
FreguesiaO Primeiro Vogal da Junta de FreguesiaO Segundo Vogal da Junta de Freguesia&rdquo;.Seguidamente, o
Senhor Presidente da Junta de Freguesia, informou os membros do executivo presentes que esta Junta necessita de
adquirir Tout-venant para a continuação das obras em curso e futuras intervenções na freguesia, pelo que dispõe de 2
(Dois) orçamentos para aquisição de mais ou menos 100 (Cem) Toneladas de Tout-venant: um orçamento da empresa
&ldquo;Lena-Agregados&rdquo; (Refª DC-07/2016, de 14-01-2016), e outro da empresa &ldquo;Mota-Engil&rdquo; (Refª
DAGR/LM/PT_03/2016, de 13-01-2016). Após análise e discussão sobre o assunto, deliberou-se por unanimidade
adquirir à empresa &ldquo;Lena-Agregados&rdquo; mais ou menos 100 (Cem) Toneladas de Tout-venant, conforme
orçamento apresentado, uma vez que se tratava da melhor proposta. Por outro lado, dado que a proposta comercial da
empresa &ldquo;Mota-Engil&rdquo; era superior à da &ldquo;Lena-Agregados&rdquo;, efectuaram-se contactos no
sentido de aquela empresa se aproximar do preço constante da proposta enviada por esta última. Realizados os
contactos com a &ldquo;Mota-Engil&rdquo;, e uma vez que esta empresa baixou o preço para valores semelhantes aos
apresentados pela &ldquo;Lena-Agregados&rdquo;, o executivo deliberou por unanimidade adquirir também à empresa
&ldquo;Mota-Engil&rdquo; mais ou menos 100 (Cem) Toneladas de Tout-venant, totalizando assim, entre as duas
empresas, mais ou menos 200 (Duzentas) Toneladas de Tout-venant.Por outro lado, o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia, colocou sobre a mesa a questão da requalificação do Fontanário do Pinheiro, o qual se encontra em avançado
estado de degradação e a necessitar de obras e de uma intervenção urgente. Analisada que foi esta questão, o executivo
deliberou por unanimidade encarregar o Senhor Presidente de pedir orçamentos para a realização das referidas obras de
requalificação, a fim de se dar início aos trabalhos.Finalmente, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, referiu-se às
próximas Eleições Presidenciais, que terão lugar no próximo dia 24-01-2016, e à necessidade de se estabelecer uma escala
de serviço para esse dia, à semelhança do que sucedeu no ano passado nas Eleições Legislativas, propondo uma escala de
serviço semelhante à então praticada, mas com ligeiras alterações, em resultado da impossibilidade de a 2ª Vogal não poder
estar presente. A proposta é a seguinte: José Vieira e João Pereira, das 07h00 às 11h00; António Sousa, das 10h00 às
12h00; Renato Lopes, das 11h00 às 13h00; José Vieira, das 12h00 às 14h00; João Pereira, das 13h00 às 15h00; António
Sousa, das 14h00 às 17h00; Renato Lopes, das 16h00 às 18h00; A partir das 18h00, e até às 20h00, deverão estar todos
os membros do executivo para ultimar os resultados e o fecho das urnas. Esta proposta foi aprovada por
unanimidade. 1. Leitura, aprovação e assinatura da acta número 1/2016, realizada no dia 06 de Janeiro de 2016.Foi lida a
Acta número 1/2016, realizada no dia 06 de Janeiro de 2016, a qual foi aprovada, com a abstenção por parte do Senhor
Tesoureiro, Renato Amílcar Marques Lopes.O Senhor Tesoureiro, Renato Amílcar Marques Lopes, fez a seguinte
declaração de voto: &ldquo;abstenho-me por não ter estado presente na reunião do dia 06 de Janeiro de 2016&rdquo;. 2.
Leitura e análise da correspondência recebida.O Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da seguinte
correspondência:2.1. Mail do Juventude Ouriense, datado de 12-01-2016, a convidar a Junta de Freguesia para estar
presente no Jantar de Ano Novo que vai organizar no próximo dia 30-01-2016, no Restaurante &ldquo;O Álvaro&rdquo;
em Vilar dos Prazeres, assunto para o qual o executivo tomou a devida nota, tendo sido deliberado por unanimidade
encarregar os serviços da secretaria de proceder à inscrição do Senhor Presidente, do Senhor Secretário e do Senhor
Tesoureiro, que ali se deslocarão em representação da Junta de Freguesia;2.2. Mail de José Carlos Costa, da empresa
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&ldquo;Casa das Bandeiras&rdquo;, de 13-01-2016, contendo proposta de maqueta do Brasão desta freguesia com
vista à elaboração e/ou confecção de bandeiras nacionais, da freguesia e um estandarte, na sequência das deliberações
tomadas nas reuniões dos passados dias 07-10-2015 (Acta nº 22/2015) e 21-10-2015 (Acta nº 23/2015). Após análise
cuidada ao assunto, o executivo deliberou por unanimidade solicitar à referida empresa uma alteração à maqueta, no
sentido de a denominação da freguesia aposta no Brasão não conter abreviaturas, devendo constar a menção
&ldquo;NOSSA SENHORA DA PIEDADE &ndash; OURÉM&rdquo; por extenso;2.3. Requerimento de José Vieira Rosa,
Cartão de Cidadão nº 09344527, Contribuinte Fiscal nº 191193720, a solicitar a cedência de terreno no cemitério do
Pinheiro, freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Ourém, para sepultura dupla para seu familiar, José Gomes Rosa,
falecido a 29-10-2015, no Talhão 3, Letra E, Sepultura 10, tendo sido deliberado por unanimidade ceder o terreno
conforme requerimento.2.4. Mails de Natália Paulino, datados de 12 e 18 de Janeiro do corrente, relativos às obras de
recuperação da Capela da Lourinha, a solicitar uma comparticipação financeira pelas obras recentemente realizadas na
referida Capela, assunto para o qual o executivo tomou a devida nota. Após análise exaustiva ao assunto, e em virtude
de os Senhores Secretário e Tesoureiro desta Junta de Freguesia serem, respectivamente, Presidente da Mesa da
Assembleia Geral e Vice-Presidente da Associação do Bem Estar, Cultural e Recreativa da Lourinha e Nossa Senhora da
Piedade, de cuja associação a ora requerente é a digníssima Presidente da Direcção, abandonaram aqueles a sala
aquando da respectiva deliberação, pelo que o executivo fez aprovar por unanimidade a cedência da quantia de 100,00
(Cem Euros), para apetrechamento das casas de banho da Capela da Lourinha;2.5. Mail de Catarina Jacinto,
coordenadora do ATL Mágico, datado de 12-01-2016, sob o assunto &ldquo;T-Shirts&rdquo;, a solicitar a oferta de 125
(Cento e vinte e cinco) T-Shirts brancas (tamanho L e XL) para as crianças da referida instituição pintarem e oferecerem no
dia do pai. Mais informou, que o ATL Mágico é uma resposta social do Jardim Infantil de Ourém localizado no Centro
Escolar da Caridade. Sobre esta questão, o executivo analisou também o mail de Mário Lopes, da empresa
&ldquo;Caxaribrinde&rdquo;, de 12-01-2016, contendo orçamento para aquisição de 125 (Cento e vinte e cinco) camisolas
brancas, com o logotipo da Junta de Freguesia a cores, pelo preço unitário de 2,10 Euros (Dois euros e dez cêntimos),
acrescido de IVA à taxa em vigor. Após análise ao assunto, e em virtude do Senhor Tesoureiro desta Junta de Freguesia
ser Presidente da Associação de Pais do Centro Escolar da Caridade, este abandonou a sala aquando da respectiva
votação, pelo que o executivo deliberou por unanimidade, adquirir 125 (Cento e vinte e cinco) T-Shirts à empresa
&ldquo;Caxaribrinde&rdquo;, ao preço unitário de 2,10 Euros (Dois euros e dez cêntimos), acrescido de IVA à taxa em
vigor, perfazendo um total de 322,88 Euros (Trezentos e vinte e dois euros e oitenta e oito cêntimos), e bem assim
satisfazer o pedido do ATL Mágico, tendo em conta a interacção saudável que se estabelece entre os meninos daquela
instituição e os respectivos pais, e a importância desse relacionamento para a sua formação intelectual e humana;2.6.  Mail
da Academia de Música Banda de Ourém (AMBO), datado de 18-01-2016, a enviar três documentos para
conhecimento e arquivo desta Junta de Freguesia: (i) Carta datada de 18-01-2016, Refª IB/BN, sob o assunto
&ldquo;Envio de documentação&rdquo;; (ii) Plano de Actividades e Orçamento 2016; (iii) Acta de aprovação nº 90. O
executivo ficou inteirado do assunto;2.7. Mail de Maria de Fátima Duarte, Coordenadora do Contrato Local de
Desenvolvimento Social 3G de Ourém (CLDS), datado de 15-01-2016, contendo proposta de Protocolo de Colaboração
com esta Junta de Freguesia no âmbito das actividades levadas a cabo pelo CLDS, para o qual o executivo foi sensível e
tomou a devida nota. Na sequência da análise feita ao assunto, o executivo deliberou por unanimidade aceitar o
referido Protocolo nos termos propostos; Encerramento da reunião.Uma vez completa a Ordem de Trabalhos e não
havendo mais nada a tratar, quando eram vinte e três horas e quinze minutos, o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia, declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Acta, nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013,
de 12 de Setembro.E eu, João Carlos de Jesus Pereira, Secretário da Junta de Freguesia, a elaborei e subscrevo.O
Presidente da Junta de FreguesiaO Secretário da Junta de FreguesiaO Tesoureiro da Junta de FreguesiaO Primeiro
Vogal da Junta de FreguesiaO Segundo Vogal da Junta de Freguesia
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