
Acta 7/2014 - 14-06-2014

Aos catorze dias do mês de Junho 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 e Segundo Vogal, Anabela Lopes
Pereira Cardoso, não se encontrando presente o Primeiro Vogal, António Domingos Oliveira Sousa, cuja ausência foi
justificada por motivos profissionais. 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 número 6/2014, realizada no dia 10 de Maio de 2014;2
&ndash; Atendimento ao Público;3 &ndash; Apresentação de Requerimento;4 &ndash; Leitura e análise da
correspondência recebida;5 &ndash; Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta
de Freguesia, durante o mês de Maio;6 &ndash; Apreciação e Aprovação do Regulamento de Licenciamento de
Actividades Diversas a submeter à Aprovação da Assembleia de Freguesia;
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.Os Senhores Membros do Executivo da Junta de Freguesia presentes apresentaram o
seguinte documento:&ldquo;VOTO DE LOUVOR | 2-2014ASSUNTO: Clube Atlético OurienseENQUADRAMENTOA
Equipa de Futebol Feminina do Clube Atlético Ouriense conquistou recentemente dois importantes títulos a nível
nacional.O primeiro, foi ter-se sagrado Campeã Nacional pelo segundo ano consecutivo, no passado dia 25 de Maio. O
segundo, foi ter conquistado a Taça de Portugal frente ao Futebol Benfica, em encontro realizado no passado dia 7 de
Junho no Estádio Nacional, no Jamor. Estes feitos, honram não só os seus protagonistas, como também enchem de
orgulho todos os oureenses.A demonstrá-lo, está o facto de terem sido muitos os oureenses que não quiseram deixar
de se associar a este momento histórico para o futebol do nosso concelho, e rumaram ao Estádio Nacional para
apoiarem o Clube Atlético Ouriense e a sua Equipa Feminina de Futebol.Mas, o Clube Atlético Ouriense está também
de parabéns pelo facto de a sua Equipa de Futebol Masculina se ter sagrado Campeã Distrital da Divisão Principal do
Distrito de Santarém, precisamente no ano em este grande Clube da nossa freguesia celebra os seus 65 Anos de
existência.Estão, por isso, todos de parabéns, em especial a direcção do Atlético e restantes órgãos sociais, jogadores,
equipa técnica, familiares e adeptos, por terem mais uma vez dignificado e elevado bem alto o nome de Ourém, para
além de com este grande feito terem engrandecido o seu já vasto palmarés.Assim, PROPOMOS um VOTO de
LOUVOR, em geral, ao Clube Atlético Ouriense, e, em especial, às suas Equipas Feminina e Masculina de futebol,
devendo dar-se dele conhecimento à Direcção do Clube, restantes órgãos sociais e jogadores.Ourém, 14 de Junho de
2014O Presidente da Junta de FreguesiaO Secretário da Junta de FreguesiaO Tesoureiro da Junta de FreguesiaO
Segundo Vogal da Junta de Freguesia&rdquo;.O executivo da Junta de Freguesia, após tomar conhecimento do
conteúdo, deliberou por unanimidade aprovar o VOTO DE LOUVOR nos termos propostos.Mais deliberou, por
unanimidade, atribuir um donativo na importância de quinhentos euros, com o objectivo de contribuir não só para o
desenvolvimento formativo das camadas juvenis e infantis, das diversas modalidades e escalões, como também para o
seu desenvolvimento em termos desportivos e humanos. Seguidamente, o Senhor Presidente José Ferreira Vieira propôs
ao executivo da junta a atribuição ao Clube Atlético Ouriense do Símbolo em Cristal Distintivo da Freguesia, pelos
sessenta e cinco anos de existência e pelos excelentes resultados alcançados este ano ao nível do futebol masculino e
feminino, proposta que foi aprovada por unanimidade.O Senhor Presidente José Ferreira Vieira propôs ainda a alteração
dos dias em que decorrem as reuniões públicas do executivo da Junta de Freguesia, por forma a permitir a todos os
membros compatibilizar a sua vida profissional com os horários das reuniões.Assim, nos termos dos números 1 e 2 do
artigo 20º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade que a Junta de Freguesia passará a
reunir ordinariamente uma vez por mês, mas na primeira quarta-feira de cada mês, às 18h30, devendo, para o efeito,
publicar-se editais.
1 &ndash; Leitura, aprovação e assinatura da acta número 6/2014, realizada no dia 10 de Maio de 2014;Foi lida a Acta
número 6/2014, realizada no dia 10 de Maio 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; Apresentação de Requerimento;Agostinho de Oliveira Pereira, Cartão de Cidadão nº 00423221, Contribuinte
Fiscal nº 149598635, a solicitar a cedência de terreno no cemitério do Pinheiro, freguesia de Nossa Senhora da
Piedade, Ourém, onde se encontra sepultada a sua mulher, falecida a 27-05-2013, na parte nova do cemitério, Letra F,
tendo sido deliberado por unanimidade ceder o terreno da sepultura indicado.
4 &ndash; Leitura e análise da correspondência recebida;O Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da
seguinte correspondência:1.	Mail de Patrícia & Serra &ndash; Contabilidade e Gestão, Lda., a apresentar uma proposta
de Soluções para Freguesias, para Consultoria POCAL à distância, para o qual a Junta de Freguesia tomou
conhecimento;2.	Mail da AMIGrande Leiria &ndash; Associação de Apoio ao Cidadão Migrante, a solicitar apoio financeiro
para a prossecução dos seus objectivos e actividades, para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento, tendo sido
deliberado por unanimidade não atribuir o apoio financeiro solicitado;3.	Mail de Manuel Santos Silva, da empresa Serviço
Telefónico Informativo, dando conta de que a empresa PT Comunicações deixou de ser responsável pelo Serviço Universal
de Telefone Fixo a 1 de Junho de 2014, para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento;4.	Carta da UNICEF a
solicitar apoio financeiro, para a qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento, tendo sido deliberado por unanimidade
não atribuir nenhum subsídio por dificuldades financeiras;5.	Mail de Edite Magalhães, da Câmara Municipal de Ourém,
relativo ao pedido de reabilitação do fontanário de Casal dos Crespos, dando conta que, após audição com a Divisão de
Acção Cultural, a mesma informa que não existe interesse patrimonial na reabilitação da fonte em causa, tendo sido dado
conhecimento desta decisão ao Executivo da Junta de Freguesia, o qual concordou por unanimidade com a deliberação
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tomada pela Câmara Municipal;6.	Carta da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pentecostal, a solicitar a licença de ruído
para um evento no Parque Cidade António Teixeira, e bem assim a isenção do respectivo pagamento em virtude de se
tratar de uma instituição sem fins lucrativos, conteúdo para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento; 
5 &ndash; Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o
mês de Maio;Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em livro próprio,
entre o número quatrocentos e doze ao número quinhentos e seis, que totalizaram o valor de duzentos e oitenta e oito
euros.
6 &ndash; Apreciação do Regulamento de Licenciamento de Actividades Diversas a submeter à Aprovação da Assembleia
de Freguesia;O executivo da Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento de Licenciamento
de Actividades Diversas da freguesia. 
Encerramento da reuniãoEncontrando-se já em fase de conclusão, e quando o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia se preparava para declarar encerrada a reunião, foi a mesma interrompida por um barulho na sala da
secretaria, que fazia antever tratar-se de uma pessoa que ali se tivesse deslocado.O Senhor Presidente da Junta de
Freguesia pediu ao Senhor Tesoureiro, por este se encontrar melhor posicionado, para ir ver quem estava na entrada
da secretaria.O Senhor Tesoureiro, dirigindo-se à porta do gabinete, deu conta que se tratava do esposo da funcionária
da autarquia, Dª Ana Cristina Figueiredo.Quer o Senhor Presidente, quer o Senhor Secretário, quer a Segunda Vogal
permaneceram na sala onde se encontravam reunidos, e ouviram o Senhor Abel dirigir-se ao Senhor Tesoureiro,
dizendo &ldquo;era mesmo com você que eu queria falar&hellip;&rdquo;, e que &ldquo;ele &ndash; o Senhor
Tesoureiro &ndash; não tinha o direito de falar com a esposa dele como tinha falado, que não a deveria tratar por tu, pois
não tinha andado com ela na escola, que haveria de ajustar contas com ele lá fora, que nenhum filho da puta trata a
mulher por tu&rdquo;, entre outras coisas, aumentando o tom com que falava.O Senhor Tesoureiro, ao ver-se ameaçado
na sua integridade física e enquanto se tentava defender das acusações, solicitou ao Senhor Abel que viesse até à sala
onde se encontravam os restantes membros do executivo, continuando este com as acusações.O Senhor Tesoureiro
tentou esclarecer o Senhor Abel que as acusações de que estava a ser alvo eram infundadas, e que estavam
relacionadas com a reunião havida na sede da Junta de Freguesia, no passado dia 11 de Junho, pelas 14h30, e na qual
estiveram presentes o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, o Senhor Secretário, o Senhor Tesoureiro, o
Consultor da empresa Global Soft e a funcionária da junta, Dª Ana Cristina Figueiredo, e que se destinou não só a
esclarecer os Senhores membros do executivo sobre as funções da referida funcionária no que diz respeito às áreas
contabilística e financeira, como também para esclarecer o executivo sobre as funções que competem à empresa
consultora naquelas áreas. Por sua vez, o Senhor Secretário pediu desculpa pela intromissão, e disse que também
tinha estado na reunião em apreço, mas que não tinha ouvido ninguém tratar-se por tu, tendo o Senhor Presidente da
Junta de Freguesia corroborado esta afirmação.Continuando a discussão entre o Senhor Tesoureiro e o Senhor Abel, o
Senhor Presidente da Junta de Freguesia pediu ao Senhor Tesoureiro para se calar, e informou o Senhor Abel que o
que tinha sido analisado naquela reunião do dia 11 de Junho dizia unicamente respeito à Junta de Freguesia, que eram
assuntos que têm que ser tratados com os próprios e não com terceiros e, por isso, eram assuntos internos ou privados,
e que o executivo não tinha de lhe dar nenhumas explicações. Referiu ainda que o presente executivo nada tem contra a
esposa e que, pelo contrário, tem grande consideração por ela.Dirigindo-se ao Senhor Abel, o Senhor Presidente da
Junta de Freguesia questionou-o no sentido de saber se o patrão dele lhe pedisse algum esclarecimento sobre o seu
trabalho, se ele dava esses esclarecimentos ou não, tendo o Senhor Abel respondido de imediato que de obras percebia
ele, não adiantando mais nada, pelo que o Senhor Presidente repetiu a pergunta, ao que o Senhor Abel respondeu que
dava essas explicações.O Senhor Abel não quis ouvir mais explicações, nomeadamente do Senhor Tesoureiro e do Senhor
Presidente, apesar de estes as tentarem dar, saindo a barafustar do gabinete e da secretaria da Junta de Freguesia,
pelas 12h40, não sem antes dizer ainda ao Senhor Tesoureiro que &ldquo;ainda havemos de fazer contas&rdquo;. O
Senhor Abel, dirigindo-se para o Senhor Secretário e para a Segunda Vogal, pediu desculpas aos dois, presume-se,
pelos palavrões proferidos.  E uma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram
doze horas e quarenta 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. O Presidente da Junta de Freguesia
O Secretário da Junta de Freguesia
O Tesoureiro da Junta de Freguesia
O Segundo Vogal da Junta de Freguesia

Freguesia de N.ª S.ª da Piedade

http://www.jf-nspiedade.pt Produzido em Joomla! Criado em: 19 July, 2018, 11:14


