
Acta 1/2016 - 06-01-2016

Aos seis dias do mês de Janeiro de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas e trinta minutos, 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, Primeiro Vogal, António Domingos Oliveira
Sousa e Segundo Vogal, Anabela Lopes Pereira Cardoso, não se encontrando presente o Senhor Tesoureiro, Renato
Amílcar Marques Lopes, cuja ausência foi justificada por motivos profissionais. 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 das actas números
26/2015 e 27/2015, realizadas nos dias 02 e 10 de Dezembro de 2015, respectivamente;2. Atendimento ao Público;3.
Leitura e análise da correspondência recebida;4. Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela
Secretaria da Junta de Freguesia, durante o mês de Dezembro; 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 presidente da Junta de Freguesia, para se referir ao Parque de Merendas, sito na localidade de Vale Travesso,
e para informar que as obras de requalificação se encontram praticamente concluídas, faltando apenas os trabalhos de
pintura e pequenos arranjos. Para efeitos de inauguração do citado Parque de Merendas, o Senhor Presidente da Junta
de Freguesia colocou à consideração dos membros presentes a atribuição de um nome ao referido Parque. Após análise e
discussão sobre o tema, o executivo deliberou por unanimidade atribuir ao Parque de Merendas do Vale Travesso a
seguinte denominação: &ldquo;PARQUE DE MERENDAS Nª Sª DA PIEDADE&rdquo;.Seguidamente, o Senhor
Presidente da Junta de Freguesia propôs que, no corrente ano de 2016, a Junta de Freguesia leve a cabo um fim-de-
semana Cultural no agora denominado Parque de Merendas do Vale Travesso, a ter lugar em Junho ou Julho próximos.
Analisada exaustivamente a questão, o executivo deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada
pelo Senhor Presidente, e bem assim dirigir convite a algumas associações da freguesia para participarem na
concretização do referido evento, em co-organização com a Junta de Freguesia, devendo o assunto ser retomado em
próximas reuniões do executivo.Por fim, o Senhor Secretário apresentou uma proposta para a Newsletter Digital da Junta
de Freguesia, de Dezembro de 2015, com a referência número 7 (sete), a qual mereceu a concordância unânime dos
presentes, devendo a mesma ser publicada no site da Junta de Freguesia e na Página do Facebook. 1. Leitura,
aprovação e assinatura das actas números 26/2015 e 27/2015, realizadas nos dias 02 e 10 de Dezembro de 2015,
respectivamente.Foram lidas as Actas números 26/2015 e 27/2015, realizadas nos dias 02 e 10 de Dezembro de 2015,
respectivamente, tendo a acta número 26/2015 sido aprovada por unanimidade, e a acta número 27/2015 sido
aprovada com a abstenção por parte do Segundo Vogal, Anabela Lopes Pereira Cardoso.O Segundo Vogal, Anabela
Lopes Pereira Cardoso, fez a seguinte declaração de voto: &ldquo;abstenho-me por não ter estado presente na reunião do
dia 10 de Dezembro de 2015&rdquo;. 2. Atendimento ao Público.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, verificou
não existir a comparência de público na sala. 3. Leitura e análise da correspondência recebida.O Executivo da Junta
de Freguesia, tomou conhecimento da seguinte correspondência:3.1. Carta da Câmara Municipal de Ourém (CMO),
datada de 16-12-2015, sob o assunto &ldquo;Programas: Passo a Passo e Curto-Circuito 2016&rdquo;, contendo
informação sobre estes programas. Após análise ao assunto, o executivo deliberou por unanimidade, no que diz respeito
ao Programa Passo a Passo 2016, fazer convite à Associação do Bem Estar, Cultural e Recreativa da Lourinha e Nossa
Senhora da Piedade, no sentido de saber se esta colectividade está interessada em operacionalizar no terreno, no
corrente ano de 2016, o referido Programa Passo a Passo, nos termos e de acordo com o procedimento indicado pela
CMO. Antes de a referida deliberação ser tomada pelo executivo, o Senhor Secretário abandonou a sala, em virtude de
ser Presidente da Assembleia Geral da associação a quem foi deliberado endereçar o convite;3.2. Carta dos Bombeiros
Voluntários de Ourém (BVO), de 01-12-2015, com a referência 212/2015, a solicitar um contributo financeiro para a
realização da habitual Festa do &ldquo;Natal do Bombeiro&rdquo;, que teve lugar no passado dia 20-12-2015, assunto
que mereceu a melhor atenção por parte do executivo e de cujo conteúdo tomou a devida nota;3.3. Mail da ANAFRE,
datado de 15-12-2015, sob o assunto &ldquo;Prémio Nacional Cândido Moreira para a Autonomia Local&rdquo;, para
cujo conteúdo o executivo ficou inteirado;3.4. Carta da APARF &ndash; Associação Portuguesa Amigos Raoul Follereau,
datada de Janeiro de 2016, a solicitar apoio na divulgação da campanha que assinala o 63º Dia Mundial dos Leprosos, a
ter lugar no próximo dia 31 de Janeiro, para a qual a Junta tomou conhecimento, tendo sido deliberado por unanimidade
não contribuir no corrente ano por indisponibilidade financeira; 4. Confirmação referente à emissão de documentos emitidos
pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o mês de Dezembro.Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram
emitidos documentos, que foram registados em livro próprio, entre o número novecentos e oitenta e um e o número mil
e sessenta e dois, que totalizaram o valor de duzentos e quarenta e seis euros. Encerramento da reunião.Uma vez
completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram dezanove horas e trinta 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 Freguesia
O Secretário da Junta de Freguesia
O Tesoureiro da Junta de Freguesia
O Primeiro Vogal da Junta de Freguesia O Segundo Vogal da Junta de Freguesia
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