
Acta 2/2014 - 26-06-2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONCELHO
DE OURÉM, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2014. Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e
catorze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu, em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de Nossa
Senhora da Piedade &ndash; Ourém, na Sala de Sessões, sita no Edifício Sede da Junta de Freguesia, convocada nos
termos da alínea b) n.º 1 do Artigo 14.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conforme anúncio público fixado por
Edital de 7 de abril de dois mil e catorze, do qual constava a seguinte Ordem de Trabalhos:	1. Período Antes da Ordem
do Dia:	1.1. Apreciação e votação da Ata n.º 01/2014, da sessão Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2014;	1.2. Leitura
resumida do expediente.	1.3. Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta, acerca da atividade da
Junta, bem como da situação financeira da Junta de Freguesia, nos termos da alínea e), n.º 2, do artigo 9.º, da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro;	1.4. Apresentação de assuntos de interesse local.	2. Ordem do Dia:	2.1. Período de intervenção
aberto ao público;	2.2.  Apreciação e aprovação do Regulamento Geral do Ruído;	2.3. Apreciação e votação de Protocolo de
Delegação de Competências - Colaboração entre o Município de Ourém e a Freguesia de Nossa Senhora da Piedade nos
Domínios da Rede Viária e Arruamentos.	Assinaram a lista de presença os seguintes membros:	(PS) - Avelino da
Conceição Subtil, Ana Maria da Encarnação Nunes Bernardo André, Rui Manuel Pereira Verdasca, Hugo Miguel dos
Santos Ferraz, João Nuno Crespo Godinho de Oliveira e Natália Pereira Paulino.	(PPD/PSD-CDS-PP) - André de
Oliveira Lopes, Vítor Manuel Rodrigues Marques, Ana Sofia Gonçalves Reis, Jaime Manuel Reis Oliveira Homem, José
António da Silva Santos e Maria José Costa Martins.	(MOVE) - Pedro Miguel de Sousa Ferreira Cancela.	Em cumprimento
do n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Junta de
Freguesia fez-se representar pelo Presidente, Sr. José Ferreira Vieira, tendo igualmente, nos termos do n.º 3 do artigo
acima referido, comparecido à sessão os seguintes vogais:	Senhor Secretário da Junta de Freguesia: 	João Carlos de
Jesus Pereira;	Senhor Tesoureiro da Junta de Freguesia:	Renato Amílcar Marques Lopes; 	2.º Vogal da Junta de
Freguesia: 	Anabela Lopes Pereira Cardoso;	Antes de iniciar os trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, Avelino da
Conceição Subtil, a pedido do Sr. Presidente da Junta, solicitou autorização à Assembleia para a realização de um pequeno
ato protocolar de homenagem ao Clube Atlético Ouriense, o que mereceu aprovação unânime.	Deste modo, o Sr.
Presidente da Assembleia, começou por saudar a representação do Clube Atlético Ouriense (C.A.O), composta pelo seu
Presidente da Direção, Sr. João Sousa, Diretor desportivo do futebol feminino, Sr. Gabriel Rodrigues e diversas jogadoras
da equipa feminina, felicitando o clube pelos êxitos alcançados na presente época desportiva, passando em seguida a
palavra ao Sr. Presidente da Junta.		O Sr. Presidente da Junta, agradeceu a disponibilidade da Assembleia de Freguesia
para se associar a esta iniciativa, dando-lhe deste modo um cunho mais alargado, saudou a representação do Clube
Atlético Ouriense e  em seguida procedeu à leitura de um Voto de Louvor aprovado pelo executivo na reunião do dia 14
de junho, não só pelos grandiosos feitos alcançados este ano &ndash; tanto pelo futebol masculino, como pelo futebol
feminino &ndash; mas também pelos seus 65 anos de existência ao serviço do desporto na nossa freguesia, a que se
seguiu a entrega do  Símbolo de Cristal Distintivo da Freguesia e de um subsídio monetário.	Ainda relacionado com esta
homenagem, o Sr. Presidente da Assembleia informou que a coligação PPD/PSD-CDS-PP lhe tinha feito chegar uma
Declaração Política que iria ser discutida no momento próprio, mas cuja leitura fazia desde já de forma a que a
representação do CAO dela tivesse conhecimento imediato.		Seguidamente usou da palavra o Sr. Presidente da Direção do
Clube Atlético Ouriense para agradecer a homenagem que acabara de ter lugar, destacando a vontade do clube em
continuar a facultar o acesso à prática desportiva aos nossos jovens e a lutar por conseguir sempre melhores resultados,
apesar dos constrangimentos financeiros que estão a ser impostos ao associativismo, em resultado dos cortes
verificados nos apoios oficiais.	Para terminar este ato, o Sr. Presidente da Assembleia felicitou a Junta de Freguesia pela
iniciativa, agradeceu a presença da representação do Clube Atlético Ouriense, em especial das jogadoras campeãs
nacionais e recentes vencedoras da Taça de Portugal e fez votos para que os êxitos se repitam no futuro, concluindo
expressando o desejo de que o associativismo amador, a curto prazo, volte a ser contemplado com medidas de apoio
oficiais adequadas ao seu desenvolvimento.	Seguiu-se o abandono da Sala da representação do CAO, após o que o
Senhor Presidente da Assembleia, pelas vinte e duas horas, declarou aberta a sessão,	
1. Período Antes da Ordem do Dia:	1.1. Apreciação e votação da Ata n.º 1/2014, da Sessão Ordinária realizada no dia 29 de
dezembro de 2014.	Após leitura da Ata pelo 1.º Secretário da Mesa, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia
colocou-a à apreciação do plenário.	Não se tendo registado inscrições para intervir, a Ata foi de imediato colocada à votação,
tendo sido aprovada, com a abstenção dos vogais Ana Maria da Encarnação Nunes Bernardo André e João Nuno Crespo
Godinho de Oliveira, por não terem estado presentes.	 1.2. Leitura resumida do expediente.	Verificou-se a inexistência de
expediente.	 1.3 - Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta, acerca da atividade da Junta, bem como
da situação financeira da Junta de Freguesia, nos termos da alínea e), n.º 2, do artigo 9.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro.	A seguir se transcreve na íntegra, o texto referente à comunicação prestada pelo Senhor Presidente da Junta de
Freguesia. "Ourém, 26 de junho de 2014	Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia 	Exmo. Sr. 1.º Secretário
	Exmo. Sr. 2.º Secretário 	Exmas. Senhoras e Exmos. Senhores Vogais	Desde a última reunião da Assembleia, tivemos
no território da freguesia a intervenção da &ldquo;Brigada sul&rdquo; no período de 12 a 30 de Maio, realizando-se as
obras programadas, com uma execução de 70%. Os restantes trabalhos programados transitarão para a próxima
intervenção da &ldquo;Brigada&rdquo;, com exceção da prevista recuperação da Fonte do Casal dos Crespos, dada como
irrecuperável, na sequência do parecer dos técnicos da Câmara Municipal. A avaliação efetuada deu o parecer de
&ldquo;não merecer recuperação&rdquo;, pelo que o executivo considerou que não valia a pena estar a despender tempo
e dinheiro pelo que apenas limpámos o espaço cortando ervas e pequenos arbustos.	Para além dos trabalhos
realizados pela &ldquo;Brigada&rdquo;, procedemos ao restauro das fontes das Louçãs e da Lourinha. No primeiro caso,
rebocando os tanques, tapando os buracos e caiando as paredes nos dois fontenários, esperando agora a colocação de
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pedra grossa e a execução da  valeta em toda a envolvência  da fonte por parte do Município. Na fonte da Lourinha,
colocando novo reboco nos tanques, reparando as paredes e caiando as mesmas. 	Haveremos de continuar na
recuperação de outras fontes para não se perder o património da freguesia.	Quero informar que foi autorizado pelo
executivo o regresso da Universidade Sénior para o edifício da freguesia, uma vez que o antigo edifício da Câmara
Municipal vai entrar em obras. Existindo a promessa de depois da  conclusão das novas instalações do CRIO, a
Universidade Sénior ser colocada nas atuais instalações desta instituição, sitas na Praceta Prof. António Oliveira, julgamos a
utilização do nosso espaço será por aproximadamente um ano.	Esta cedência é a titulo gratuito.	Como verificaram,
atribuímos ao Clube Atlético Ouriense o galardão com o logotipo da freguesia em cristal pelos seus sessenta e cinco
anos, a comemorar no próximo dia 28, bem como pelos seus feitos em termos desportivos no decorrer do ano que
terminou. Atribuímos também um subsídio pela formação desportiva aos jovens, encaminhados para uma vivência
saudável. Quisemos trazer esta distinção a esta Assembleia para associar todos os órgãos à mesma.	Não tenho mais nada
a dizer, estarei disponível para qualquer esclarecimento.	O Presidente da Junta de Freguesia.&rdquo; Não se registou
qualquer pedido de esclarecimento sobre esta intervenção.	  1.4 - Apresentação de assuntos de interesse local. 	Entrando
neste ponto, o Sr. Presidente da Assembleia, apresentou seguinte voto de louvor apresentado pela coligação (PPD/PSD-
CDS-PP):	&ldquo;DECLARAÇÃO POLÍTICA	O Clube Atlético Ouriense distinguiu-se na época 2013/2014, com algumas
conquistas a nível distrital e Nacional, que permitiu que atingisse um patamar elevado de qualidade no campo
desportivo, culminando uma época brilhante, proporcionando aos Ourienses, momentos inesquecíveis de
contentamento e alegria, sendo um motivo de orgulho para o desporto no nosso Concelho. 	O Clube Atlético Ouriense
sagrou-se este ano:	No escalão de Seniores Masculinos	- Campeão Distrital (pela primeira vez na historia do clube)	No
escalão de Seniores Femininos	- Campeãs Nacionais (segundo ano consecutivos e por isso Bicampeãs)	- Vencedor da taça
de Portugal (pela primeira vez na historia do clube)	Por isso, os membros desta Assembleia de Freguesia, eleitos pela
coligação PSD/CDS-PP propõem que se aprove um voto de louvor ao Clube Atlético Ouriense e dele se dê
conhecimento à referida Associação.	Ourém, 26 de Junho de 2014 	Os membros da Assembleia de Freguesia de Nª Srª da
Piedade da Coligação PSD/CDS.&rdquo;	 Submetida a esta proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.	Na
sequência, o Vogal Vitor Marques (PPD/PSD&ndash;CDS/PP), pedindo para usar da palavra, questionou o Sr.
Presidente da Junta se o Convite que foi endereçado ao Clube Atlético Ouriense para se fazer representar nesta Sessão,
em que o Executivo da Junta formalizou a entrega  à Instituição do Voto de Louvor, Símbolo de Cristal Distintivo da
Freguesia e de um subsídio monetário, tinha sido estendido à Equipa Sénior, uma vez que só se fizeram representar, na
circunstância, elementos pertencentes à Equipa Feminina.	Em resposta, o Sr. Presidente da Junta informou que o Convite
foi endereçado de modo coletivo ao Clube e que coube à instituição a escolha dos elementos que acabaram por incorporar
a respetiva Comitiva.Ainda sobre este assunto, o mesmo Vogal, Vitor Marques, questionou o Sr. Presidente da Junta
sobre o Valor do subsídio atribuído, o mesmo informado ter sido de 500,00 euros a importância entregue.	 2. Ordem do
Dia:	2.1. Período de intervenção aberto ao Público.		O Senhor Presidente da Assembleia verificou a não existência de
público para intervir na presente reunião.	 2.2. Apreciação e aprovação do Regulamento Geral do Ruído;	O Sr. Presidente da
Assembleia da Freguesia propôs que se alterasse a denominação deste Ponto da Ordem de Trabalhos, em virtude da
designação constante na Ordem de Trabalhos não estar correta, propondo em alternativa que o Ponto passasse a
designar-se por &ldquo;Apreciação e Votação do Regulamento de Licenciamento de Atividades Diversas da
Freguesia&rdquo;, o que foi aprovado por unanimidade.	Sobre o Documento em causa, o Vogal André Lopes (PPD/PSD-
CDS/PP) questionou o Sr. Presidente da Junta sobre a forma/metodologia como o Documento havia sido elaborado.	Em
resposta à interpelação, o Sr. Presidente informou que o Modelo do Documento era responsabilidade da ANAFRE e que a
sua adequação/adaptação à Freguesia contou com o envolvimento do Sr. Secretário da Junta.	Posto à votação, foi o
documento aprovado, com a abstenção por parte da Deputada Natália Paulino (PS), que fez a seguinte declaração de
voto: &ldquo;abstenho-me por não ter recebido o documento para análise.&rdquo;	Em resposta, o Sr. Presidente da
Mesa, afirmou desconhecer o motivo que levou à falha no referido envio, que foi efetuado por correio eletrónico para todos
os membros da Assembleia, acrescentando que iria desenvolver diligências no sentido de evitar que no futuro se
repitam situações semelhantes, nomeadamente implementando mecanismos de confirmação da receção do correio
eletrónico.	 2.3. Apreciação e votação de Protocolo de Delegação de Competências - Colaboração entre o Município de Ourém
e a Freguesia de Nossa Senhora da Piedade nos Domínios da Rede Viária e Arruamentos.	A solicitação do Sr. Presidente
da Assembleia, o Sr. Presidente da Junta usou da palavra para (e em traços gerais) explicar a natureza e o alcance do
Protocolo a estabelecer com o Município de Ourém.	Sobre o texto do Protocolo, o vogal André Lopes (PPD/PSD -
CDS/PP) usou da palavra para referir que seria aconselhável, desde já, estabelecer um Plano/Programação de
Trabalhos por forma a utilizar, adequadamente e dentro dos calendários definidos, as Verbas atribuídas à Junta de
Freguesia.	Relativamente ao âmbito específico da intervenção da Junta de Freguesia, o mesmo vogal interpelou ainda o Sr.
Presidente da Junta se as Ruas/Avenidas da Cidade de Ourém também fariam parte das vias nas quais iriam incidir os
trabalhos de melhoramento/requalificação.	Em resposta o Sr. Presidente da Junta informou que apenas os arruamentos
se enquadravam na natureza do Protocolo de Delegação de Competências a celebrar com o Município de Ourém, pelo
que a Avenida e Ruas principais continuariam sob a alçada da Câmara no que respeita à respetiva
qualificação.	Seguidamente registou-se uma alargada troca de impressões sobre o conteúdo do Protocolo e a forma da
sua concretização, com a leitura e análise de vários artigos do mesmo, após o que o Sr. Presidente da Assembleia
submeteu o documento a votação, tendo sido aprovado por unanimidade.	 Encerramento da reunião:	Concluída a reunião, o
Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, deu esta por encerrada, quando eram 23.30 horas, da qual para
constar, foi elaborada a presente Ata que, vai ser assinada pela Mesa.
O Presidente da Assembleia de Freguesia 
O Primeiro Secretário da Assembleia de Freguesia 
O Segundo Secretário da Assembleia de Freguesia
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