
Acta 17/2014 - 19-11-2014

Aos dezanove dias do mês de Novembro 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 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
já tem na sua posse um orçamento para a obra de requalificação do terreno adjacente às instalações da sua sede, da
empresa &ldquo;Major, Santos & Filhos&rdquo;, no valor de cerca de 30.000,00 (Trinta Mil Euros). Após se considerar
unanimemente que o referido orçamento é relativamente elevado, foi deliberado, também por unanimidade, fazer
consultas a outras empresas para obter novas propostas.Ainda neste âmbito, o Senhor Presidente, José Ferreira Vieira,
deu nota de que, em relação às obras de requalificação da Fonte do Pinheiro, esta Junta de Freguesia aguarda que a
Câmara Municipal informe se comparticipa ou não com as referidas obras.
1 &ndash; Leitura e análise da correspondência recebida;O Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da
seguinte correspondência:1.	Carta da Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida, datada de 07-11-2014, na qual
solicitam um pedido de apoio para artigo sobre esta instituição a ser publicado no Jornal &ldquo;Diário de Leiria&rdquo;,
no âmbito de um trabalho que este jornal promove sobre as IPSS´s do distrito, e o qual visa a divulgação do trabalho social
levado a cabo por estas instituições. Aquando da discussão e tomada de deliberação em relação a este assunto, o Senhor
Presidente, José Ferreira Vieira, ausentou-se da sala, por ser Presidente da Liga de Amigos da Fundação Dr. Agostinho
Albano de Almeida. Os membros do executivo presentes, deliberaram por unanimidade contribuir com um apoio de
100,00 (Cem Euros), e assim aproveitar a oportunidade de inserir no jornal um &ldquo;Rodapé Duplo&rdquo; com
publicidade a esta Junta de Freguesia a um preço &ldquo;simbólico&rdquo;;2.	Mail do IPQ, datado de 17-11-2014, a
convidar para participar no evento comemorativo do 2º Centenário da criação dos primeiros padrões portugueses do
Sistema Métrico Decimal, que se realiza no dia 18 de Dezembro de 2014, pelas 14h00, no Auditório do IPQ, Caparica. O
executivo tomou conhecimento;3.	Mail de Paulo Ferreira, da empresa &ldquo;Valorgest&rdquo;, datado de 18-11-2014,
em resposta a uma solicitação desta Junta de Freguesia, a prestar informações no âmbito dos &ldquo;Apoios Financeiros a
Projectos de Modernização e Gestão Autárquica&rdquo;. Após análise cuidada ao assunto, o executivo da Junta de
Freguesia considerou, por unanimidade, que este projecto, neste momento, não é necessário, mais sendo deliberado
por unanimidade encarregar os serviços da secretaria de informar a empresa &ldquo;Valorgest&rdquo; de que a Junta de
Freguesia, neste momento, não tem interesse no projecto;  Encerramento da reuniãoUma vez completa a Ordem de
Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram vinte e duas horas e quarenta e cinco 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.
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