
Acta 9/2014 - 02-07-2014

Aos dois dias do mês de Julho 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 8/2014, realizada no dia 25 de Junho 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 Junho;
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.O Senhor Presidente José Ferreira Vieira apresentou, leu e explicou ao executivo a Lista das
próximas Obras e/ou Trabalhos a realizar pelas Brigadas na freguesia.Seguidamente, o Senhor Presidente José Ferreira
Vieira informou os membros do executivo presentes que foi contactado pelo empreiteiro que vai realizar as obras de
requalificação do antigo edifício dos Paços do Concelho, no sentido de saber da possibilidade de esta Junta de Freguesia
ceder o terreno contíguo à sua sede, de que é proprietária, para aí instalar um estaleiro de apoio às referidas obras. Após
análise ao assunto, foi deliberado por unanimidade informar o empreiteiro que a Junta de Freguesia cede o terreno
com a condição de ser paga uma quantia mensal entre os duzentos e os duzentos e cinquenta euros pela sua utilização.O
Senhor Presidente José Ferreira Vieira informou ainda que será necessário contratar um Tractor Corta-sebes para
realizar alguns trabalhos na freguesia, pelo que foi deliberado por unanimidade proceder à contratação de um Tractor
Corta-sebes à empresa &ldquo;Agricortes&rdquo;, pelo preço de trinta euros à hora, por um período de quinze dias. 
1 &ndash; Leitura, aprovação e assinatura da acta nº 8/2014, realizada no dia 25 de Junho de 2014;Foi lida a Acta nº
8/2014, realizada no dia 25 de Junho de 2014, a qual foi aprovada 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.	Mail do Grupo de Amigos do Jardim Zoológico, a informar o valor da quota anual, e bem
assim o valor a pagar por cinquenta bilhetes, para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento, tendo sido
deliberado por unanimidade contribuir com a quantia de setecentos euros para pagamento da quota anual e para
aquisição de cinquenta bilhetes; 2.	Folheto informativo da ATAM &ndash; Associação dos Trabalhadores da Administração
Local, sobre Seminário a realizar em Santarém no próximo dia 14 de Julho, subordinado ao tema &ldquo;Novo Regime
Financeiro dos Municípios&rdquo;, para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento;3.	Factura/Recibo
VODAFONE, número 136984134, datada de 27-06-2014, no valor de 32,34 Euros, para a qual a Junta de Freguesia
tomou conhecimento, tendo sido deliberado por unanimidade fazer o respectivo pagamento;4.	Mail da Junta de
Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Ourém, dirigido à CCDRLVT e à DGAL, sob o assunto &ldquo;Prestação de
informação obrigatória a enviar à DGAL através do SIIAL &ndash; Pagamentos em atraso &ndash; 2013&rdquo;, para o
qual o executivo tomou conhecimento;5.	Mail de José Diogo Frias, do Agrupamento de Escuteiros 977-Ourém, a
solicitar apoio da Junta de Freguesia para uma Caminhada a realizar na Ribeira de Seiça, no próximo dia seis de Julho,
para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento, tendo sido deliberado por unanimidade não ceder apoio por
dificuldades financeiras;6.	Mail de Diogo Baptista, do Secretariado da Presidência da Câmara Municipal de Ourém, a
enviar os Anexos I e II do Protocolo de Delegação de Competências, os quais, por lapso, não haviam sido enviados, para
o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento;7.	Mail de Patrícia Pires, da empresa &ldquo;Planeta
Informático&rdquo;, contendo propostas formativas para a autarquia, para o qual a Junta de Freguesia tomou
conhecimento;8.	Mail da Juventude Ouriense, sobre o IX Festival de Natação da Juventude Ouriense, que decorreu no
pretérito dia 28 de Junho, a solicitar apoio financeiro para a realização do evento, tendo sido deliberado por unanimidade
ceder um apoio no valor de cento e cinquenta euros;9.	Mail do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português,
contendo Projecto de Lei que visa impedir o encerramento de serviços públicos, para o qual a Junta de Freguesia tomou
conhecimento;10.	Mail da empresa &ldquo;AC Consulting&rdquo;, contendo calendário de formação &ldquo;Low-
Cost&rdquo; para os meses de Junho, Julho e Agosto do corrente ano, para o qual a Junta de Freguesia tomou
conhecimento;11.	Mail de &ldquo;AIDA &ndash; rfmfatima@gmail.com&rdquo; &ndash;, sob o assunto &ldquo;Limpeza
de Valetas em Vilões-Festa&rdquo;, contendo uma insatisfação relativa à limpeza de valetas na localidade de Vilões, desta
freguesia, para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento; Mail de resposta do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia, para o qual o executivo tomou igualmente conhecimento;      
4 &ndash; Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o
mês de Junho;Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em livro próprio,
entre o número quinhentos e sete ao número seiscentos e dezanove, que totalizaram o valor de trezentos e quarenta
e sete 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
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O Primeiro Vogal da Junta de Freguesia
O Segundo Vogal da Junta de Freguesia
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