
Acta 3/2015 - 23-09-2015

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONCELHO
DE OURÉM, REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015. Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de
dois mil e quinze pelas vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu, em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de
Nossa Senhora da Piedade &ndash; Ourém, na Sala de Sessões, sita no Edifício Sede da Junta de Freguesia,
convocada nos termos da alínea b) n.º 1 do Artigo 14.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conforme anúncio
público fixado por Edital de 10 de setembro de dois mil e quinze, do qual constava a seguinte Ordem de
Trabalhos:	1.	Período Antes da Ordem do Dia:		1.1.	Apreciação e votação da Ata n.º 02/2015, da Sessão Ordinária realizada
no dia 29 de junho de 2015;	1.2.	Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta, acerca da atividade  desta
e da situação financeira da Freguesia, nos termos da alínea e), n.º 2, do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro;	1.3.	Apresentação de assuntos de interesse local;	1.4.	 Leitura resumida do expediente.	2.	Ordem do
Dia:		2.1.	Período de intervenção aberto ao público;		2.2.	 Apreciação e votação da segunda revisão orçamental.	Assinaram a lista
de presença os seguintes membros:	(PS) - Avelino da Conceição Subtil,  Natália Pereira Paulino, João Nuno Crespo
Godinho de Oliveira,  Sónia Raquel dos Reis Costa, Luís David Inácio, em substituição de Ana Maria da Encarnação Nunes
Bernardo André, e Maria de Fátima da Silva Jerónimo, em substituição de Rui Manuel Pereira Verdasca.	(PPD/PSD-CDS-
PP) - André de Oliveira Lopes, Ana Sofia Gonçalves Reis, Jaime Manuel Reis Oliveira Homem, José António da Silva
Santos,  Maria José Costa Martins e  Vítor Manuel Rodrigues Marques.	(MOVE) - Pedro Miguel de Sousa Ferreira
Cancela.	Em cumprimento do n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de janeiro, a Junta de Freguesia fez-se representar pelo Presidente, Sr. José Ferreira Vieira, tendo igualmente, nos
termos do n.º 3 do artigo acima referido, comparecido à sessão os seguintes vogais:	Secretário da Junta de Freguesia:
	João Carlos de Jesus Pereira;	Tesoureiro da Junta de Freguesia:	Renato Amílcar Marques Lopes; 	2.º Vogal da Junta de
Freguesia: 	Anabela Lopes Pereira Cardoso;	Verificando estarem reunidas as condições necessárias para o efeito, o Sr.
Presidente da Assembleia, Avelino da Conceição Subtil, deu início à sessão, pelas vinte e uma horas e quarenta minutos,
conforme Ordem de Trabalhos previamente definida.	
1. Período Antes da Ordem do Dia:	1.1. Apreciação e votação da Ata n.º 2/2015, da Sessão Ordinária realizada no dia 29 de
junho de 2015.	Tendo a ata sido enviada previamente a todos os membros da assembleia, o Senhor Presidente da
Assembleia de Freguesia colocou à  consideração a dispensa da sua leitura, o que mereceu a concordância unânime, após o
que a colocou à apreciação do  plenário.	Não se tendo registado inscrições para intervir, a Ata foi de imediato colocada à
votação, tendo sido aprovada, com as abstenções de Luís David Inácio, Maria de Fátima da Silva Jerónimo e Vítor Manuel
Rodrigues Marques, por não terem estado presentes.	 1.2. Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta,
acerca da atividade da Junta, bem como da situação financeira da Junta de Freguesia, nos termos da alínea e), n.º 2, do
artigo 9.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.	A seguir se transcreve na íntegra, o texto referente à comunicação
prestada pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia.	 &ldquo;Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia
	Exmo. Sr. 1.º Secretário 	Exmo. Sr. 2.º Secretário 	Exmas. Senhoras e Exmos. Senhores Vogais		Cumprimento V.   Exªs,
dando-lhes conta da atividade que o executivo tem mantido neste período.	1. Limpeza de Valetas e Taludes	Conforme
anunciado na ultima reunião, procedemos à contratação de dois tratores para limpar as valetas e taludes.  No decorrer de
duas semanas que estiveram ao serviço foi possível  limpar todas as vias da freguesia.	Este trabalho foi complementado
pela nossa equipa, reforçada com dois elementos  requisitados ao IEFP, que procedeu a operações de limpeza nos
diversos lugares.	2. Nivelamento e limpeza das Bermas.	Com a nossa  maquinaria tem sido possível nivelar as vias,  abrir
valetas assoreadas  e fazer a colocação de saibro e touvenant,   especialmente  nas vias de  terra batida, nesta estação mais
seca para que quando chegarmos à época das chuvas  tenham  abatido e não haja lama.	2. Alcatroamentos.	Neste período
foi possível colocar asfalto nas cinco vias programadas conforme foi dada indicação, tendo-se terminado em finais de
Julho, embora a compactação das bermas tenha sido feita na primeira quinzena de Setembro por a empresa ter
encerrado para férias.	Vamos iniciar novo ajuste direto  para a colocação de um novo tapete nas Ruas da Capela e do
 Alqueidão,  no lugar de Alqueidão.	3. Parque de Merendas de Vale Travesso	Iniciámos no começo deste mês as obras de
conclusão do parque de merendas do Vale Travesso cujo projeto feito pelos arquitetos da Câmara Municipal. Estamos
 convictos que até ao final deste mês ficarão concluídas.	4. Viaturas e Equipamentos	Conforme já tem sido anunciado,
 as nossas viaturas encontram-se com algum grau de velhice, por este motivo deliberámos adquirir uma carrinha nova
devido à existente estar a necessitar de uma grande reparação.	Procurámos em diversas empresas a possível substituição
da viatura e concluímos ser mais indicado adquirir uma nova, devido às que encontramos em segunda mão serem de
maior tonelagem e não dispormos de espaço no estaleiro para o seu parqueamento. 	 Assim, efetuamos várias consultas,
tendo o executivo considerado como a mais favorável a  proposta da Auto Júlio, S.A., de Leiria, concessionário da
 Mitsubishi .	Por este facto, trazemos à vossa consideração mais uma alteração ao orçamento de modo a que possamos  fazer
esta aquisição.	Relativamente à melhoria dos equipamentos, deixamos em aberto a possibilidade de para o ano trocarmos
a retroescavadora, embora ainda nada em concreto.	Para concluir, acrescento que devido à proximidade destas reuniões,
e como não temos meios para  fazer mais e melhor,  julgo ter transmitido tudo o que conseguimos realizar neste período,
deixando a possibilidade a V. Exªs. para qualquer esclarecimento que queiram obter.	Tenho dito.&rdquo;	 Esta intervenção
foi objeto de pedidos de esclarecimento por parte do vogal André Lopes, da coligação PPD/PSD-CDS/PP,  indagando
onde foram feitas as limpezas das valetas, quais as vias alcatroadas e qual o veículo a trocar, tendo o Sr. Presidente da
Junta prestado os respetivos esclarecimentos.	   1.3. Apresentação de assuntos de interesse local. 	Não se registou
nenhuma inscrição para intervir neste ponto da ordem do dia.	 1.4. Leitura resumida do expediente.	Constatou-se a
inexistência de expediente.	 2. Ordem do Dia:	2.1. Período de intervenção aberto ao público.		O Senhor Presidente da
Assembleia verificou a não existência de público para intervir na presente reunião.	 2.2.  Apreciação e votação da segunda
revisão orçamental.	Após apresentação por parte do Sr. Presidente da Junta dos documentos relativos à proposta da segunda
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revisão orçamental de 2015, concretamente o Mapa de Revisão Orçamental (Receita), Mapa de Revisão Orçamental
(Despesa) e Revisões ao Plano Plurianual de Investimentos, que haviam sido previamente distribuídos, seguiram-se
diversos pedidos de esclarecimento  nomeadamente  sobre a aquisição de uma Carrinha Mitsubishi Canter 7C15 com
Caixa Basculante e a requalificação de jardins, os quais foram respondidos  pelo Sr. Presidente da Junta.	Colocada a
proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.	 Encerramento da reunião:	Concluída a reunião, o Senhor
Presidente da Assembleia de Freguesia, deu esta por encerrada, quando eram 22.30 horas, da qual, para constar, foi
elaborada a presente Ata que vai ser assinada pela Mesa.
O Presidente da Assembleia de Freguesia 
O Primeiro Secretário da Assembleia de Freguesia 
O Segundo Secretário da Assembleia de Freguesia
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