
Acta 18/2014 - 03-12-2014

Aos três 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, Primeiro Vogal, António Domingos
Oliveira Sousa e Segundo Vogal, Anabela Lopes Pereira Cardoso.
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 das actas números 16/2014 e 17/2014, realizadas nos dias 05 de Novembro e 19 de Novembro
de 2014, respectivamente;2 &ndash; Atendimento ao Público;3 &ndash; Leitura e análise da correspondência
recebida;4 &ndash; Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia,
durante o mês de Novembro;5 &ndash; Apreciação e Aprovação do Orçamento Ordinário para o ano de 2015;6 &ndash;
Apreciação e Aprovação do Plano Plurianual de Investimentos;
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 dar nota que a
funcionária, Senhora Ana Cristina Vieira de Figueiredo, completa no corrente ano de 2014 vinte e cinco anos ao serviço
desta Junta de Freguesia.Após análise ao assunto, foi deliberado por unanimidade atribuir um Voto de Reconhecimento à
Funcionária Ana Cristina Vieira de Figueiredo, pelos seus 25 Anos ao Serviço da Autarquia, e bem assim conceder-lhe
uma Salva de Prata pelos honrosos contributos dados a esta Junta de Freguesia. Assim se aprovou o Voto de
Reconhecimento que a seguir se transcreve:&ldquo;VOTO DE RECONHECIMENTO | 1-2014ASSUNTO: Ana Cristina
Vieira de FigueiredoENQUADRAMENTOA Funcionária da autarquia, Senhora Ana Cristina Vieira de Figueiredo,
completa no corrente ano 25 Anos ao Serviço desta Junta de Freguesia.O Executivo da Junta de Freguesia de Nossa
Senhora da Piedade, Ourém, RECONHECE, por isso, a passagem dos 25 Anos de Serviço da sua Funcionária,
Senhora Ana Cristina Vieira de Figueiredo. Importa, também, salientar os préstimos profissionais e pessoais que a
funcionária emprestou ao serviço público que foi desenvolvendo ao longo dos anos, em prol quer da freguesia, quer
dos seus habitantes.Assim, PROPOMOS a atribuição do presente Voto de Reconhecimento, juntamente com uma Salva
de Prata alusiva aos 25 Anos ao Serviço da Freguesia.Ourém, 03 de Dezembro de 2014O 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;. 1 &ndash; Leitura, aprovação e assinatura das actas números
16/2014 e 17/2014, realizadas nos dias 05 de Novembro e 19 de Novembro de 2014, respectivamente;Foram lidas as
Actas números 16/2014 e 17/2014, realizadas nos dias 05 de Novembro e 19 de Novembro de 2014, respectivamente,
as quais foram aprovadas por unanimidade.
2 &ndash; Atendimento ao Público;O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, verificou não existir a comparência de
público na sala.
3 &ndash; Leitura e análise da correspondência recebida;O Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da
seguinte correspondência:1.	Duas cartas do Banco Millennium BCP, datadas de 19-11-2014, a denunciar os dois
contratos de arrendamento relativos à sua Sucursal de Ourém, Praça do Município, cujas fracções autónomas objecto dos
referidos contratos são propriedade desta Junta de Freguesia, e para cujo conteúdo o executivo tomou a devida
nota;2.	Mail de António Pascoal e de José Ribeiro e Castro, datado de 25-11-2014, contendo informação do
&ldquo;Movimento 1º de Dezembro&rdquo;, apelando para a divulgação e participação cívica em defesa da
&ldquo;Restauração do Feriado Nacional de 1 de Dezembro&rdquo;, sobre o qual o executivo da Junta de Freguesia
ficou inteirado; 3.	Mail da empresa &ldquo;Acústica&rdquo;, de 27-11-2014, a divulgar a sua Newsletter, para o qual a
Junta de Freguesia tomou conhecimento;4.	Mail de Sónia Santos, em nome da Comunidade Intermunicipal do Médio
Tejo, datado de 28-11-2014, subordinado ao assunto &ldquo;Projecto de Modernização Administrativa das
Freguesias&rdquo;, a informar que ainda se encontram abertas as inscrições para apresentação de candidaturas a este
projecto, assunto que mereceu análise e para cujo conteúdo o executivo ficou inteirado;5.	Mail de André Lopes, em
nome da Coligação PSD/CDS, datado de 28-11-2014, contendo resumo das suas sugestões no âmbito do Orçamento de
2015 e Plano Plurianual de Investimentos, para cujo conteúdo o executivo tomou conhecimento, e sobre o qual foi
entendimento unânime que algumas das sugestões apresentadas já se encontram previstas no orçamento do próximo
ano;6.	Mail do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém (AECO), de 30-11-2014, a convidar para a apresentação de
três peças de teatro, representadas pelas crianças do pré-escolar e 1º CEB que frequentam o Centro Escolar da
Caridade, que terá lugar no próximo dia 05-12-2014, no Cine-Teatro Municipal, para o qual a Junta de Freguesia tomou
conhecimento; 
4 &ndash; Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o
mês de Novembro;Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em livro
próprio, entre o número novecentos e trinta e sete ao número novecentos e setenta e dois, que totalizaram o valor de
cento e sete euros.
5 &ndash; Apreciação e Aprovação do Orçamento Ordinário para o ano de 2015;Foi presente o Orçamento Ordinário para o
ano de 2015, o qual, após análise cuidada por parte do Executivo, foi aprovado por unanimidade.
6 &ndash; Apreciação e Aprovação do Plano Plurianual de Investimentos;Foi presente o Plano Plurianual de Investimentos,
o qual, após análise cuidada por parte do Executivo, foi aprovado por unanimidade.
Encerramento da reuniãoUma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram vinte
horas e dez 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,
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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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