
Acta 1/2014 - 11-01-2014

Aos onze dias do mês de Janeiro 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 nº 13/2013, realizada no dia 4 de Dezembro de 2013;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 Dezembro;
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 Secretário João Carlos de Jesus Pereira apresentou os seguintes documentos:1º
&ndash; &ldquo;ENQUADRAMENTO. O país acordou no passado Domingo, dia 5 de Janeiro, em alvoroço com a notícia
da morte prematura de Eusébio.Setenta e um anos não é propriamente uma idade avançada, mas também eram do
conhecimento público os problemas de saúde que o &ldquo;Rei do Futebol&rdquo;, o &ldquo;Pantera Negra&rdquo;,
vinha sofrendo há já algum tempo, que o levaram várias vezes ao hospital com prognósticos muito complicados. A
conjugação destes factores foi, enfim, fatal para aquele que é considerado o melhor jogador português de todos os
tempos, uma referência e um símbolo nacional.Qualquer reconhecimento público a Eusébio da Silva Ferreira é, por
isso, justo e merecido, pelo que PROPONHO o presente VOTO de PESAR.Do teor do Voto de Pesar deverá ser dado
conhecimento ao Clube de Futebol Sport Lisboa e Benfica e publicitação no site da Junta de Freguesia&rdquo;.O
executivo da Junta de Freguesia, após tomar conhecimento do conteúdo, deliberou por unanimidade aprovar o Voto de
Pesar proposto. 2º Cronograma 2014 de Reuniões do Executivo da Junta, contendo as Reuniões Públicas e Quinzenais,
conforme proposta nº 4/2013 apresentada na reunião do executivo de 4 de Dezembro do ano transacto, para o qual os
membros da Junta tomaram conhecimento e receberam uma cópia; O Senhor Tesoureiro Renato Amílcar Marques Lopes
deixou a ideia da criação de um &ldquo;Banco de Livros Escolares&rdquo;, no âmbito da Comissão Social de Freguesia e
em parceria com a Câmara Municipal, tendo sido deliberado por unanimidade estabelecer, para o efeito, contactos com o
designado &ldquo;Voluntariado da Câmara&rdquo;. 1 &ndash; Leitura, aprovação e assinatura da acta nº 13/2013,
realizada no dia 4 de Dezembro de 2013;Foi lida a Acta nº 13/2013, realizada no dia 4 de Dezembro de 2013, 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 de Vânia Oliveira, da Divisão de Acção Cultural da CMO, com proposta de calendário
para o Programa de Caminhadas 2014, para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento, tendo sido deliberado
por unanimidade aceitar a data proposta de 16 de Março para a realização da caminhada na freguesia de Nossa Senhora
da Piedade;2.	Carta do &ldquo;Grupo dos Amigos do Zoo&rdquo; (Jardim Zoológico de Lisboa), a informar os valores dos
ingressos para o ano de 2014, tendo a Junta deliberado por unanimidade continuar a usufruir destas vantagens e
adquirir cinquenta ingressos;3.	Mail de Luís Guerra, com envio de Proposta / Orçamento para construção da página da
freguesia na internet, para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento;4.	Carta da Companhia de Seguros
Fidelidade, com uma proposta de oferta de um Cartão de Saúde denominado &ldquo;Activcare Geral PME&rdquo;, para
a qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento;5.	Fax de Paulo Bernardo da empresa &ldquo;Factis &ndash;
Engenharia e Tecnologias de Informação&rdquo;, sobre medida de apoio à modernização das empresas, no âmbito de
investimentos realizados nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, equipamentos, redes, etc., para o qual
a Junta de Freguesia tomou conhecimento;6.	Carta da Direcção do Centro Recreativo e Convívio das Louçãs a solicitar
apoio para finalizar as obras de recuperação do edifício da &ldquo;Antiga Escola&rdquo;, tendo sido deliberado por
unanimidade ceder um apoio no valor de mil euros, quantia que, havendo disponibilidade de tesouraria, deverá ser
entregue de uma só vez;7.	Mail de Purificação Reis, da ACISO, contendo convite relativo ao Sorteio de Senhas no âmbito da
iniciativa &ldquo;Neste Natal, as suas compras valem Prémios&rdquo;, a convidar a Junta a estar presente, no próximo
dia 17 de Janeiro, no acto de apuramento dos concorrentes vencedores, e bem assim para a cerimónia de entrega dos
prémios aos comtemplados no sorteio, que terá lugar no dia 24 de Janeiro no Centro de Negócios, para o qual a Junta
de Freguesia tomou conhecimento, tendo-se deliberado por unanimidade que no dia 17 vai em representação da Junta o
Senhor Secretário e no dia 24 o Senhor Presidente;8.	Dois orçamentos das empresas &ldquo;Forma &ndash; Soluções
Informáticas&rdquo; e &ldquo;Global &ndash; Visualbase&rdquo;, contendo propostas para aquisição de um Servidor,
tendo sido deliberado por unanimidade solicitar às empresas informação sobre a possibilidade de fazer um Leasing do
equipamento em vez de o adquirir;9.	Mail de Joaquim Henriques sobre &ldquo;Recolha Fotográfica &ndash; Profissões
em Extinção&rdquo;, a solicitar a colaboração da Junta de Freguesia neste projecto, tendo sido deliberado por
unanimidade proceder à verificação do que, sobre o assunto, existe na freguesia, para que o Senhor Secretário possa
fazer a pesquisa; 4 &ndash; Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de
Freguesia, durante o mês de Dezembro;Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram
registados em livro próprio, entre o número novecentos e dezassete ao número novecentos e trinta e dois, que
totalizaram o valor de duzentos e vinte e cinco euros.
Encerramento da reuniãoUma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram
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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
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