
Acta 19/2014 - 17-12-2014

Aos dezassete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e catorze, 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 e Segundo Vogal, Anabela Lopes
Pereira Cardoso, não se encontrando presente o Primeiro Vogal, António Domingos Oliveira Sousa, cuja ausência foi
justificada por motivos de saúde. 
Abertura da ReuniãoO 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 Trabalhos1 &ndash; Leitura,
aprovação e assinatura da acta número 18/2014, realizada no dia 03 de Dezembro de 2014;2 &ndash; Leitura e análise
da correspondência recebida;
Período de Antes da Ordem do DiaNos 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 informar o executivo que
pretende atribuir ao Primeiro Vogal, António Domingos Oliveira Sousa, o exercício das suas funções em regime de meio
tempo, nos termos e para os efeitos do estipulado no nº 1 do artigo 28º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pela Lei nº 67/2007, de 31 de Dezembro,
pela Lei Orgânica nº 1/2011, de 30 de Novembro e pela lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. Mais informou que pretende
que esta decisão produza efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2015. O executivo da Junta de Freguesia tomou
conhecimento das informações prestadas. 
1 &ndash; Leitura, aprovação e assinatura da acta número 18/2014, realizada no dia 03 de Dezembro de 2014;Foi lida a
Acta número 18/2014, realizada no dia 03 de Dezembro de 2014, a qual foi aprovada por unanimidade.
2 &ndash; Leitura e análise da correspondência recebida;O Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da
seguinte correspondência:1.	Mail de Vânia Oliveira, da Câmara Municipal de Ourém, datado de 9 de Dezembro, sobre os
Programas denominados &ldquo;Passo a Passo Por Ourém 2015&rdquo; e &ldquo;Curto Circuito 2015&rdquo;,
sugerindo, respectivamente, as datas de 2 de Agosto e 13 de Junho para a realização daquelas actividades, informação
que o Executivo levou em boa consideração, tendo-se deliberado por unanimidade informar a Câmara Municipal que esta
Junta de Freguesia aceita as duas propostas e respectivas datas de realização;  2.	Carta da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Ourém, datada de 2 de Dezembro, a convidar e a solicitar apoio para a realização da sua
tradicional Festa do &ldquo;Natal do Bombeiro&rdquo;, para cujo conteúdo a Junta de Freguesia ficou inteirada, tendo
sido deliberado por unanimidade que o Senhor Presidente, José Ferreira Vieira, irá em representação da Junta de
Freguesia;3.	Carta da empresa &ldquo;Globalsoft bsc&rdquo;, datada de 20 de Novembro, sob o assunto &ldquo;Apoios
e Tecnologia&rdquo;, para a qual o Executivo tomou conhecimento, tendo-se deliberado por unanimidade analisar esta
questão na próxima reunião;4.	Carta da Conferência de S. Vicente de Paulo, de 9 de Dezembro, a dar nota da sua
actividade, e bem assim a solicitar a concessão de apoio monetário, carta para cujo conteúdo a Junta de Freguesia
tomou conhecimento, tendo-se deliberado por unanimidade contribuir com um apoio monetário no valor de 300,00
(Trezentos Euros);5.	Cinco orçamentos para aquisição de equipamento / maquinaria: (i) Quatro orçamentos da empresa
&ldquo;Peçourem &ndash; Peças e Acessórios Auto, Lda.&rdquo;, no montante global de 1.395,82 (Mil Trezentos e
Noventa e Cinco Euros e Oitenta e Dois Cêntimos); e (ii) Um orçamento da empresa &ldquo;Stand Moto &ndash; Carlos
Manuel Ribeiro Vieira&rdquo;, no montante global de 1.560,58 (Mil Quinhentos e Sessenta Euros e Cinquenta e Oito
Cêntimos). Após análise aturada ao assunto, foi deliberado por unanimidade aceitar os orçamentos da empresa
&ldquo;Peçourem &ndash; Peças e Acessórios Auto, Lda.&rdquo;, por apresentarem um valor mais barato para aquisição do
referido equipamento / maquinaria; 6.	Orçamento da empresa &ldquo;Serralharia Dias, Lda.&rdquo;, nº 14228, datado de
16 de Dezembro, com propostas para trabalhos de remoção / substituição da clarabóia existente no edifício sede da Junta de
Freguesia, assim como trabalhos de remodelação da vitrina exterior ao edifício, cujos trabalhos importam no valor global
de 3.020,00 (Três Mil e Vinte Euros), assunto que mereceu atenção do Executivo, o qual acabou por deliberar por
unanimidade aceitar o orçamento nos termos propostos e mandar executar os trabalhos;   
Encerramento da reuniãoUma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram vinte
e duas horas e vinte 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 Segundo Vogal da Junta de Freguesia
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