
Acta 16/2014 - 05-11-2014

Aos cinco 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,
aprovação e assinatura da acta nº 15/2014, realizada no dia 15 de Outubro de 2014;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 Outubro;
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 da
necessidade de pedir um orçamento para efectuar o alcatroamento da Rua da Capela e da Rua do Alqueidão, ambas no
lugar de Alqueidão, pelo que, após análise aturada ao assunto, decidiu-se por unanimidade pedir um orçamento à empresa
&ldquo;Desarfate&rdquo; para a realização daquelas obras, e caso o valor proposto seja compatível com a disponibilidade
financeira da Junta, dar poderes ao Senhor Presidente para mandar adjudicar a obra.  Seguidamente, o Senhor
Presidente José Ferreira Vieira, na sequência do que havia sido analisado e deliberado sobre o exercício das suas
funções em Regime de Meio Tempo (reunião de 17-09-2014, Acta nº 13), propôs que esse exercício produza efeitos a partir
da data de hoje, ou seja, 5 de Novembro de 2014. O executivo da Junta de Freguesia, após tomar conhecimento da
proposta e de a ter analisado, deliberou por unanimidade concordar com aquela data.
1 &ndash; Leitura, aprovação e assinatura da acta nº 15/2014, realizada no dia 15 de Outubro de 2014;Foi lida a Acta nº
15/2014, realizada no dia 15 de Outubro de 2014, a qual foi aprovada, com as abstenções por parte do Primeiro Vogal,
António Domingos Oliveira Sousa, e Segundo Vogal, Anabela Lopes Pereira Cardoso.O Primeiro Vogal, António Domingos
Oliveira Sousa, fez a seguinte declaração de voto: &ldquo;abstenho-me por não ter estado presente na reunião do dia 15
de Outubro de 2014&rdquo;. O Segundo Vogal, Anabela Lopes Pereira Cardoso, por sua vez, fez também a seguinte
declaração de voto: &ldquo;abstenho-me por não ter estado presente na reunião do dia 15 de Outubro de 2014&rdquo;. 
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.	Carta do Juventude Ouriense, datada de 6 de Outubro do corrente, a dar conta da
realização do XX Festival de Patinagem Artística, a ter lugar no próximo dia 15 de Novembro no Pavilhão Desportivo do
Pinheiro, e a solicitar o contributo desta Junta de Freguesia para que seja possível contemplar os patinadores, no final
do dia, com uma refeição. Tomado conhecimento e após análise ao assunto, o executivo da Junta de Freguesia deliberou
por unanimidade atribuir ao Juventude Ouriense um donativo no valor de 500,00 (Quinhentos Euros) para o corrente
ano de 2014, sendo que o valor a entregar à associação será de 350,00 (Trezentos e Cinquenta Euros), em virtude de em
2014 já terem sido entregues 150,00 (Cento e Cinquenta Euros); 2.	Mail de Diogo Baptista da Câmara Municipal de
Ourém, datado de 8 de Outubro último, contendo cópia de carta do Sindicato dos Funcionários Judiciais a convidar
para uma Concentração em Defesa da Justiça e do Estado de Direito, para o qual o executivo da Junta tomou
conhecimento;3.	Mails (Dois) de João Mafra, do Centro Escolar de Santa Teresa, datados de 16 de Outubro, a informar
que a Companhia de Teatro de Lisboa e aquele Centro Escolar vão promover a apresentação de uma peça de teatro
musical, no Cine-Teatro de Ourém, para os alunos da Pré e 1º Ciclo de Ourém, intitulada &ldquo;ABC &ndash; O Jogo
do Conhecimento&rdquo;, no próximo dia 10 de Dezembro. Mais informou que a companhia de teatro está a pedir 3,00
(Três Euros) por criança. Para o efeito, foi solicitada a esta Junta de Freguesia uma comparticipação para a realização
deste evento, tendo o executivo deliberado por unanimidade contribuir com o valor de 150,00 (Cento e Cinquenta
Euros), a que correspondem 50 (Cinquenta) Bilhetes;4.	Mails de Marina Gonçalves (datado de 27-10-2014) e Daniel Silva
(Datado de 28-10-2014), ambos da empresa Consultora &ldquo;QUALITIVIDADE&rdquo;, a informar sobre novas
candidaturas no âmbito do novo Quadro Comunitário, vulgo &ldquo;Fundos Comunitários&rdquo;, mais concretamente
sobre Apoios Financeiros a Projectos de Modernização da Gestão Autárquica, na sequência da publicação da Portaria nº
213/2014, de 15 de Outubro, tema que suscitou o maior interesse por parte do executivo da Junta, e sobre o qual se
decidiu por unanimidade fazer uma consulta às empresas &ldquo;Global&rdquo; e &ldquo;Valorgest&rdquo;, no sentido
de saber se estas entidades promovem a elaboração destas candidaturas;5.	Mail da &ldquo;Rede Social&rdquo; do
Conselho Local de Acção Social de Ourém, datado de 31 de Outubro, a informar que se encontram disponíveis visitas
guiadas à Exposição de &ldquo;Hans Christian Andersen&rdquo;, que se encontra em exibição em vários locais da cidade,
e que decorre de 31 de Outubro de 2014 a 1 de Fevereiro de 2015. Mais informou que esta Junta de Freguesia poderá
usufruir de uma visita guiada pelos espaços da Exposição, bastando para isso marcar previamente essa visita. O executivo
da Junta ficou inteirado do conteúdo do mail, tendo deliberado por unanimidade realizar uma visita à referida Exposição,
incumbir os serviços desta autarquia de efectuar a marcação de uma visita para o próximo dia 8 de Janeiro de 2015, e bem
assim dirigir convite aos Excelentíssimos Membros da Assembleia de Freguesia;6.	Carta / Manifesto, datado de 29 de
Outubro último, subscrito por António Fernando Pereira Gonçalves e Manuel António da Silva Gomes, cidadãos oureenses
e residentes no lugar de Alqueidão, a comunicar uma lista de necessidades existentes nas localidades de Alqueidão,
Mata da Caridade, Moita da Vide, Gravia e Favacal, necessidades essas ao nível da sinalética, fontes, vias de
comunicação, asfaltamento, caminhos, bermas, calcetamento de passeios, aquedutos, electrificação e saneamento
básico. A Junta de Freguesia tomou conhecimento, tendo sido deliberado por unanimidade dar conhecimento do teor
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da Carta / Manifesto à Câmara Municipal;
4 &ndash; Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o
mês de Outubro;Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em livro
próprio, entre o número oitocentos e quarenta e dois ao número novecentos e trinta e seis, que totalizaram o valor de
duzentos e oitenta e cinco euros.
Encerramento da reuniãoUma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram vinte
horas, 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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