
Acta 2/2015 - 29-06-2015

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONCELHO
DE OURÉM, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2015.	 Aos vinte e nove dias do mês de junho 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 9 de junho de dois mil e quinze, do qual constava a seguinte Ordem de Trabalhos:	1.	Ponto prévio:	Eleição de um
novo 1.º Secretário da Mesa da Assembleia, devido à renúncia de Hugo Miguel dos Santos Ferraz, que desempenhava
esta função, ao mandato de membro da assembleia de freguesia.	2.	Período Antes da Ordem do Dia:		2.1.	Apreciação e votação
da Ata n.º 01/2015, da Sessão Ordinária realizada no dia 28 de abril de 2015;	2.2.	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;	2.3.	Apresentação de assuntos de interesse local;	2.4.	 Leitura
resumida do expediente.	3.	Ordem do Dia:		3.1.	Período de intervenção aberto ao público;		3.2.	 Apreciação e votação da primeira
revisão orçamental.	Antes de proceder à verificação das presenças, o Sr. Presidente da Assembleia informou que tendo
recebido o pedido de renúncia de Hugo Miguel dos Santos Ferraz, eleito na lista do Partido Socialista, nos termos do
n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
janeiro, convocou o cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, Sónia Raquel dos Reis Costa, no estado
civil de solteira, nascida a 10 de maio de 1979, natural Torres Novas e residente na Rua Francisco Marques Pereira, n.º
2-1º Frente, 2490-554 Ourém, portadora do Cartão de Cidadão n.º 11486870, emitido pelo arquivo de identificação civil..
	Verificando-se sua comparência, o Sr. Presidente da Assembleia procedeu à verificação da sua identidade e legitimidade,
conferindo-lhe posse.	Assinaram a lista de presença os seguintes membros:	(PS) - Avelino da Conceição Subtil, Rui Manuel
Pereira Verdasca, Ana Maria da Encarnação Nunes Bernardo André, Natália Pereira Paulino, João Nuno Crespo
Godinho de Oliveira e Sónia Raquel dos Reis Costa.	(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 Manuel dos Santos
Marques Rodrigues em substituição de , 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:	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.  Ponto prévio:	&bull;	Eleição de um novo 1.º Secretário da Mesa da Assembleia, devido à renúncia de Hugo Miguel dos
Santos Ferraz, que desempenhava esta função, ao mandato de membro da assembleia de freguesia.	O Sr. Presidente da
Mesa, depois de proceder à leitura do disposto no artigo 10.º  da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de janeiro e do artigo 13.º do Regimento da Assembleia, apresentou a proposta de eleição para 1.º
Secretário de João Nuno Crespo Godinho de Oliveira.	Submetida a proposta a votação, por voto secreto, obteve a
mesma treze votos a favor, após o que o novo 1.º Secretário tomou o respetivo lugar na Mesa.	
Período Antes da Ordem do Dia:	2.1. Apreciação e votação da Ata n.º 1/2015, da Sessão Ordinária realizada no dia 28 de
abril 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   Ana Maria da Encarnação Nunes Bernardo Ascenso André e Manuel
dos Santos Marques Rodrigues, por não terem estado presentes.	 2.2. 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	Mais uma
vez cumprimento V.ªs .Exªs, dando-lhes conta da atividade que o executivo tem mantido neste período.	1.	Programa
Defesa da Floresta Contra Incêndios	Está a decorrer,  com a realização da limpeza em diversos sítios na zona do Ameal
e Vale Travesso. Pensamos que dentro de pouco tempo será finalizado, trazendo uma mais valia na mata limpa,
colaborando para aquilo para que  foi contratualizado conforme o  nome indica.	2.	 Parque de Merendas em Vale
Travesso	Foram concluídos os muros exteriores e vamos  avançar com a parte restante. Estamos prestes a analisar os
orçamento, a fim de procedermos à entrega desta fase.	3.	Limpeza de Arruamentos, Valetas e Bermas	a)	O funcionário e o
membro do executivo a  meio tempo têm procedido à limpeza dos arruamentos nos lugares, da freguesia, concretamente
Casal dos Crespos, Vilões, Pinheiro,  Vale Travesso, Monreal, Casalinho dos Matos e Casal Castanheiro. Conforme
informei na última comunicação, tem sido um trabalho profícuo obtendo-se bons resultados.	b)	Com o reforço da equipa
através da colocação recente de dois elementos, no âmbito de um programa do Instituto de Emprego e Formação
Profissional,  iremos prosseguir com maior celeridade a limpeza das diversas ruas das localidades da freguesia. Assim, a
curto prazo será iremos realizar a limpeza dos arruamentos do Pinheiro e Estrada Municipal até à Lourinha, a que se
seguirá o Alqueidão.	c)	  Para a realização deste serviço adquirimos  uma nova máquina de  cortar erva e um assoprador,
 para rentabilizar o pessoal  e maior  rapidez  na limpeza das vias.	d)	Mais informo que na próxima quarta-feira se inicia a
limpeza das bermas com dois tratores.	Não tenho mais nada a acrescentar estando disponível para qualquer
esclarecimento.&rdquo; Esta intervenção foi objeto de pedidos de esclarecimento por parte do vogais André Lopes e Sofia
Reis, da coligação PPD/PSD-CDS/PP,  o primeiro indagando sobre a contemplação da Caridade no programa de limpezas
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de vias e, em caso afirmativo, quais os prazos de execução, a segunda  pergunta  idêntica sobre o lugar do Favacal,
tendo o Sr. Presidente da Junta prestado os respetivos esclarecimentos.	   2.3. Apresentação de assuntos de interesse
local. 	A vogal Sofia Reis alertou para ao facto de no Favacal existirem luminárias públicas que não estão operacionais
há bastante tempo, tendo sido informada pela EDP que responsabilidade pela colocação das lâmpadas  compete à Junta
de Freguesia, tendo o  Sr. Presidente da Junta respondido que a Junta não tem meios técnicos para dar resposta à
situação colocada, limitando-se a endereçar o assunto para o Município  logo que é alertada para estas anomalias.	O Sr.
Presidente da Junta apresentou a proposta de alteração do nome da Rua Principal, do Pinheiro, para Rua António Sousa e
Silva &ndash; Militar de Abril (Antiga Rua Principal).	O vogal José António Santos levantou dúvidas sobre a utilização da
expressão &ldquo;Militar de Abril&rdquo; para este efeito, sem a aprovação de uma entidade ligada ao Movimento das
Forças Armadas, após o que seguiu troca de impressões sobre esta questão, tendo o Sr. Presidente de Junta feito presente
a obra &ldquo;Santarém uma Cidade que faz História - 25 de Abril de 1974&rdquo;, da autoria do coronel Joaquim
Correia Bernardo, à época capitão na Escola Prática de Cavalaria, oferecida à Junta de Freguesia pelo irmão do tenente
António Sousa e Silva, a qual não deixa qualquer dúvida sobre o seu envolvimento no 25 de Abril.  De acordo com o
descrito na citada obra, o tenente Sousa e Silva foi o comandante de um dos pelotões da coluna que sob as ordens do
capitão Salgueiro Maia rumou de Santarém para Lisboa, desempenhando o papel relevante no derrube do fascismo que
a história com justiça reconhece.	Colocada a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.	  2.4. Leitura
resumida do expediente.	O Sr. Presidente deu conhecimento de:	Ofício do Município dando conta da realização  do
Seminário &ldquo;Município SMART - Estratégia para o Crescimento Inteligente&rdquo;,  no dia 17 do corrente, em
Fátima e  endereçando convite para o mesmo, informando não lhe ter sido possível estar presente.	Convite para as
Cerimónias Oficiais do Dia do Município, às quais compareceu.	 3. Ordem do Dia:	3.1. Período de intervenção aberto ao
público.		O Senhor Presidente da Assembleia verificou a não existência de público para intervir na presente reunião.	 3.2.
 Apreciação e votação da primeira revisão orçamental.	Após apresentação por parte do Sr. Presidente da Junta dos documentos
relativos à proposta da primeira 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 por parte dos vogais André Lopes e Sofia Reis, as 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 23.00 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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