
Acta 12/2014 - 03-09-2014

Aos três dias do mês de Setembro 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, Secretário, João Carlos de Jesus Pereira,
Tesoureiro, Renato Amílcar Marques Lopes, Primeiro Vogal, António Domingos Oliveira Sousa, e Segundo Vogal,
Anabela Lopes Pereira Cardoso, não se encontrando presente o Senhor Presidente, José Ferreira Vieira, cuja
ausência foi justificada por motivos de saúde. Abertura da ReuniãoEm substituição do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia, José Ferreira Vieira, assumiu a direcção dos trabalhos o seu substituto legal, Senhor Tesoureiro, Renato
Amílcar Marques Lopes, tendo o mesmo agradecido a presença aos Membros do executivo presentes, e declarado aberta
a reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:	Ordem de Trabalhos1 &ndash; Leitura, aprovação e assinatura da acta
número 11/2014, realizada no dia 6 de Agosto 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 Agosto;
1 &ndash; Leitura, aprovação e assinatura da acta número 11/2014, realizada no dia 6 de Agosto de 2014;Foi lida a Acta
número 11/2014, realizada no dia 6 de Agosto de 2014, a qual foi aprovada por unanimidade. 
2 &ndash; Atendimento ao Público;O Senhor Tesoureiro da Junta de Freguesia, verificou existir a comparência de
público na sala.- Senhor António Santos Vieira, morador na Rua das Hortas, número 13, na localidade de Vale
Travesso. Apresentou ao executivo a sua insatisfação pelo facto de as Brigadas de intervenção na freguesia, quando foram
à localidade de Vale Travesso realizar os trabalhos de limpeza das bermas e valetas, deixaram todo o entulho (canas,
paus, etc.) espalhado pelas valetas, nomeadamente à sua porta, solicitando, por isso, que a Junta de Freguesia se
desloque ao local para analisar a situação e proceder à limpeza.Mais informou que o marco com o nome da rua que está
encostado ao muro da sua propriedade está a danificá-lo, pelo que pede que a situação seja resolvida, nomeadamente
com a remoção do referido marco para outro local, ou colocação de uma placa de menores dimensões afixada no seu
muro.O executivo da Junta de Freguesia tomou nota das questões formuladas pelo Senhor António Santos Vieira, e
deliberou por unanimidade dar nota dessas questões ao Senhor Presidente, José Ferreira Vieira, avaliá-las e realizar
oportunamente uma visita ao local, sendo o munícipe contactado quando isso vier a ocorrer.- Senhores(as) António Carlos
Carreira da Silva, Maria de Fátima Silva Jerónimo e Nuno Paulo dos Santos Clemente, em representação da associação
APDAF.Interveio o Senhor António Carlos Carreira da Silva, o qual, resumidamente e após uma explanação genérica sobre
a natureza, os fins ou objectivos desta associação e os projectos que pretende levar a efeito, colocou à consideração do
executivo da Junta de Freguesia a possibilidade da atribuição de um donativo para apoiar as obras das novas instalações
situadas na localidade de Alqueidão.O executivo da Junta de Freguesia, em face das informações prestadas e do pedido
de apoio solicitado, deliberou por unanimidade proceder a uma análise da questão em apreço, e informar a APDAF da
decisão que vier a tomar sobre o assunto.   Por outro lado, no âmbito dos trabalhos da Comissão Local de Acção Social de
Ourém e da Comissão Social da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, e na sequência das reuniões havidas nos
passados dias 11 de Junho e 23 de Julho, que tiveram lugar, respectivamente, na Câmara Municipal e na Junta de
Freguesia, o Senhor António Carlos Carreira da Silva salientou a pouca actividade que tem sido desenvolvida pela
Comissão Social desta Freguesia, reiterando do mesmo passo a disponibilidade da associação que representa &ndash; a
APDAF &ndash; em colaborar com a Comissão Social da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, disponibilizando,
para o efeito, todos os meios possíveis, nomeadamente técnicos e humanos.O executivo da Junta de Freguesia ficou
inteirado do assunto, e agradeceu a presença dos representantes da APDAF, e bem assim toda a colaboração que possa
vir a ser dada àquela Comissão Social.      
3 &ndash; Leitura e análise da correspondência recebida;O Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da
seguinte correspondência:1.	Mail do Partido Socialista de Ourém, datado de 28 de Agosto, a solicitar a cedência do
Salão Nobre da Junta de Freguesia, para o próximo dia 28 de Setembro, para ali realizar o acto eleitoral da Secção de
Ourém, no quadro das Eleições Primárias do Partido Socialista, para o qual o executivo da Junta de Freguesia tomou
conhecimento, tendo sido deliberado por unanimidade ceder o Salão Nobre no dia 28 de Setembro, entre as 9 e as 20
horas; 2.	Orçamento da empresa António Manuel Henriques, Lda., com sede no Beco da Calçada, número 6, Alburitel,
relativo a obras de estabilização de muros e recuperação da Fonte sita na localidade de Vilões, cuja proposta apresenta um
valor total da obra no valor de 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta euros), valor ao qual acresce IVA à taxa legal em
vigor, orçamento para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento, tendo sido deliberado por unanimidade pedir
uma segunda opinião a outro fornecedor;3.	Mail de Cláudia Silva, da Câmara Municipal de Ourém, datado de 28 de
Agosto, sobre alteração à calendarização para o corrente ano dos trabalhos a realizar pela Brigada Sul. A Junta de
Freguesia ficou inteirada sobre o assunto;4.	Mail de Faria de Oliveira, datado de 2 de Setembro, com o assunto
&ldquo;Nacionalidade Portuguesa e Brasileira geram muito interesse por partes dos portugueses e brasileiros&rdquo;,
contendo oferta de serviços nestas áreas, para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento;5.	Mail de Célia
Garcia, da empresa &ldquo;Novipapel&rdquo;, datado de 3 de Setembro, contendo oferta de produtos de papelaria e
material de escritório, para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento;6.	Mail do Conservatório de Música de
Ourém e Fátima, datado de 2 de Setembro, a solicitar o email da Junta de Freguesia para envio de informação, tendo
sido deliberado por unanimidade informar a referida entidade do endereço de email da Junta de Freguesia;7.	Mail da
CCDR LVT, de 3 de Setembro, contendo Newsletter informativa, para o qual o executivo da Junta de Freguesia tomou
conhecimento;8.	Mail de Luís Lopes, Director da &ldquo;Corrida Sempre Mulher&rdquo;, datado de 13 de Agosto, não só a
informar que no próximo dia 9 de Novembro irá realizar-se em Lisboa, no Parque das Nações, a &ldquo;Corrida Sempre
Mulher&rdquo;, que tem por finalidade angariar fundos para a Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da
Mama, como também a convidar e a solicitar o apoio possível desta Junta de Freguesia àquela causa. O executivo da
Junta de Freguesia ficou inteirado sobre o assunto;9.	Ofício da Câmara Municipal de Ourém, datado de 21 de Agosto,
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sobre os Documentos Previsionais para o quadriénio 2015-2018, para o qual a Junta de Freguesia tomou
conhecimento;10.	Mail da Direcção da AMBO, datado de 13 de Agosto, contendo carta referente ao XXV Encontro de
Bandas, a solicitar o apoio financeiro desta Junta de Freguesia para a realização do espectáculo que vai realizar no
próximo dia 28 de Setembro, no Cine-Teatro Municipal, para cujo conteúdo o executivo tomou a devida nota, tendo-se
deliberado por unanimidade atribuir um apoio monetário no valor de 500,00 Euros;11.	Carta da ANAFRE, de 6 de
Agosto, relativa à Modernização Administrativa das Freguesias, e contendo proposta de adesão ao projecto nº 37589
&ndash; 01/SAMA/2012 &ndash; Sistema de Apoio à Modernização Administrativa, tendo a Junta de Freguesia ficado
inteirada do seu conteúdo, e deliberado por unanimidade envidar esforços junto da ANAFRE para aferir se ainda é
possível apresentar uma candidatura. Caso ainda seja possível apresentar uma candidatura, também se deliberou por
unanimidade que os serviços deverão elaborar uma breve análise com os pontos fortes e os pontos fracos do projecto,
assim como as ameaças e as oportunidades, para submeter à análise do executivo para posterior decisão; 
4 &ndash; Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o
mês de Agosto;Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em livro
próprio, entre o número setecentos e vinte e seis ao número setecentos e oitenta e quatro, que totalizaram o valor de
cento e setenta e seis euros.
Encerramento da reuniãoUma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram vinte
e uma horas e cinco minutos, o Senhor Tesoureiro 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 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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