
Acta 1/2015 - 28-04-2015

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONCELHO
DE OURÉM, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015.	 Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 abril 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 04/2014, da sessão Ordinária realizada no dia 18 de dezembro de 2014;	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 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  dos mapas referentes à prestação de contas do ano de 2014;	2.3. Apreciação e Votação  de toponímia no
lugar de Vale Travesso &ndash; Denominação &ndash; Rua do Jardim de Infância.	Assinaram a lista de presença os
seguintes membros:	(PS) - Avelino da Conceição Subtil, Rui Manuel Pereira Verdasca, Hugo Miguel dos Santos Ferraz,
Natália Pereira Paulino, João Nuno Crespo Godinho de Oliveira e Sónia Raquel dos Reis Costa, em substituição de Ana
Maria da Encarnação Nunes Bernardo André.	(PPD/PSD-CDS-PP) - André de Oliveira Lopes, Vítor Manuel Rodrigues
Marques, Ana Sofia Gonçalves Reis, Jaime Manuel Reis Oliveira Homem, José António da Silva Santos e Maria José
Costa Martins.	(MOVE) - Pedro Miguel de Sousa Ferreira Cancela.	Não compareceu à reunião, tendo justificado a falta, a
vogal eleita pelo PS, Ana Maria da Encarnação Nunes Bernardo André.	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,
cumprimentou todos os presentes e 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 4/2014, da Sessão Ordinária realizada no dia 18 de
dezembro de 2014.	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   Hugo Miguel dos Santos Ferraz e João Nuno Crespo Godinho de
Oliveira, 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 a Mesa e todos os
deputados , dando-vos  conta do que temos feito neste período.	Na última Assembleia  fizemos convite para  visita à
exposição alusiva ao escritor Hans Christian Andersen, que teve lugar no passado dia 8 de Janeiro. A Assembleia fez-se
representar apenas pelo Senhor Presidente. Das explicações  que nos foram proporcionadas no decorrer da visita,
ficámos a saber que a exposição foi impulsionada por Niels Fischer, um designer dinamarquês radicado em Portugal
desde a década de setenta, falecido poucos dias antes da nossa visita, tendo sido possível conhecer com algum
pormenor a obra e filosofia de vida de Hans Christian Andersen, um escritor  amante do seu país e das suas
tradições.	Passando aos atos do executivo realizámos  passamos a enumerar as realizações mais significativas levadas a
cabo neste período:	1.	Construção de dois muros, em colaboração com a Câmara Municipal:&bull;	No  Pinheiro, uma promessa
do vereador  Luis Albuquerque feita aquando da abertura do Pavilhão Gimnodesportivo, no mandato autárquico
2005/2009;	&bull;	No Vale Travesso, na Rua Principal, junto à ao Posto de Transformação, em paralelo com o alagamento
da via, o que vai beneficiar o trânsito e o próprio lugar , só possível com a colaboração das  proprietárias  dos terrenos,  a
solicitação do executivo.	2.	Colocação das máquinas  da Junta  a  tempo inteiro ao serviço da freguesia e  atribuição de meio-
tempo ao vogal do executivo António Sousa, para acompanhamento dos trabalhos, o que permitiu a limpeza e
nivelamento de bermas em diversas ruas e serventias nos diversos lugares da freguesia. Quero deixar  uma palavra de
agradecimento, em meu nome,  ao vogal senhor António Sousa, pela liderança e empenhamento na realização dos diversos
trabalhos, o que tem permitido a obtenção de melhores resultados.	3.	Acordámos com o executivo da  Junta de Freguesia
de Nossa Senhora das Misericórdias a limpeza das bermas nas Ruas limites das freguesias,  no  Carregal e Alqueidão,
onde  procedemos  à limpeza em conjunto, faltando a parte do Alqueidão ao Favacal,  devido ao aparecimento de tempo
chuvoso  e outros contratempos existentes, devido ao excesso de transito na via. Logo que seja possível  terminaremos
os trabalhos.	4.	Execução de muro de vedação no Parque de Merendas do Vale Travesso, eliminando os cedros para a Rua
Principal e EN 356,  pois o seu crescimento para a  via dificultava muito a circulação de peões e viaturas. Do lado da EN
356 foi feito um muro e vedado com rede, de modo a dar  visibilidade ao Parque e ao abrigo da paragem dos autocarros
situada na Rua Principal. Com estes trabalhos ficou o passeio ligado desde o  estaleiro até ao final do parque de
merendas. Para completar o Parque, aguardamos que a  Câmara Municipal nos faça entrega do projeto para o interior, que
está a ser elaborados pelos Serviços Técnicos. Vamos adquirir mesas e bancos em betão por serem mais  resistentes e
 pesados, dificultando atos de vandalismo e furto.	5.	Continuámos o arranjo de  fontenários, em especial  os tanques da
lavagem, colocando novo reboco, como o caso das Fonte de Casal dos Matos, Ameal e Lourinha. Fizemos uma caixa
no aqueduto na Fonte das Louçãs tornando-a mais pequena e no espaço envolvente será   colocada calçada facultada pela
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Câmara Municipal.		6.	 Enviámos convite à Desarfate  para a contratação de alcatroamento de diversas vias onde existem
habitações. Numa primeira fase,  vamos colocar betuminoso nas vias, Rua das Pinheiras, Alcaidaria, Rua das Achadas,
Calços, Rua do Espalha, no Casal dos Matos, Rua Principal, Vilões, Rua de Cima, Casal Castanheira. Em segunda fase,
a Rua da Capela, Alqueidão. Gostaríamos,  neste ultimo lugar, de fazer este melhoramento o mais breve possível. No
próximo ano  continuaremos  em outras vias..	7.	Procedeu-se à colocação no edifício sede de  uma claraboia no teto da escada
 e uma porta na vitrina da rua. A claraboia  estava  a meter água no interior do  edifício e a porta na vitrina veio facilitar a
acesso à mesma de melhorar a sua  visibilidade.	Penso  ter dado a V.ªs Ex.ªas toda a informação do que foi realizado neste
período. Deixo  novo convite à Assembleia,  para o dia 13 de junho, para o programa feito em colaboração com a Câmara
Municipal, denominado Curto Circuito sob o tema &ldquo; Da Mercearia à Taberna&rdquo;. Iniciaremos  o percurso no
Centro de Negócios pelas 9,30 horas, visitando alguns estabelecimentos e terminando na Taberna do Buraca, onde
poderemos oferecer um copo. Quem quiser participar é juntar-se no Centro de Negócios à hora indicada.	Apresento os
meus cumprimentos, disponível para qualquer informação ou esclarecimento.&rdquo; Esta intervenção foi objeto de um
pedido de esclarecimento por parte do vogal Vitor Marques da coligação PPD/PSD-CDS/PP sobre a entidade que iria
suportar os custos da realização do Parque de Merendas do Vale Travesso,  tendo o Senhor Presidente informado que
seriam na totalidade suportados pela Junta de Freguesia.	   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.	O Sr.
Presidente procedeu à leitura  do Ofício Circular n.º 4871, de 01.04.2015, DVIC, do Tribunal de Contas, que remeteu
exemplar do Despacho Judicial n.º 3/2015-EC, de 1 de abril.	Este Despacho  veio estabelecer a obrigatoriedade da
prestação eletrónica de contas  das várias &ldquo;Entidades Contabilísticas do Poder Local&rdquo;, tendo o senhor
Presidente feito uma síntese do mesmo, com especial atenção nos aspetos relativos  às Juntas de Freguesia.	 2. Ordem do
Dia:	2.1. Período de intervenção aberto ao público.		Entrando neste ponto da ordem do dia, o Sr. Presidente começou por
saudar as presenças dos Srs. Vereadores da coligação PPD/PSD-CDS/PP Luís Albuquerque e Maria Isabel Costa e do
membro da Assembleia Municipal da mesma coligação, Luis Sousa, após o que lhes concedeu a palavra.	Em nome de
todos, o Sr. Vereador Luís Albuquerque, fez uma breve intervenção, dando conta que a presença da delegação se inseria
num processo de auscultação dos anseios e preocupações das comunidades locais, através da realização de visitas às
diversas Assembleias de Freguesia, manifestando a disponibilidade dos eleitos  da coligação PPD/PSD-CDS/PP para
colaborarem com a Junta de Freguesia na procura de soluções para os diversos problemas da Freguesia.	  2.2.  Apreciação e
votação dos mapas de prestação de contas, referentes ao ano de 2014.	Após apresentação dos documentos por parte do Sr.
Presidente da Junta, seguiram-se diversos pedidos de esclarecimento por parte do vogal André Lopes, com especial
incidência nos valores das disponibilidades de tesouraria, que considerou elevados em face do muito que há por
realizar no âmbito da Freguesia.	Relativamente ao montante dos saldos de tesouraria, o Sr. Presidente do Executivo,
justificou-os pela necessidade da Junta dispor de Fundo de Maneio que lhe permita ir honrando os compromissos
decorrentes dos protocolos celebrados com o Município, acrescentando ainda que se estava a estudar a possibilidade
de aquisição de maquinaria e de uma viatura de mercadorias de caixa aberta, de forma a melhorar e aumentar os
equipamentos ao serviço da Junta.	Colocados os documentos à votação pelo Sr. Presidente da Assembleia,  foram os
 mesmos aprovados, com sete  votos a favor, do Partido Socialista e do Move, e seis abstenções, dos vogais do PPD/PSD-
CDS/PP.	 2.3.  Apreciação e votação de toponímia no lugar de Vale Travesso - Denominação &ndash; Rua do Jardim de
Infância.O Sr. Presidente da Junta apresentou a proposta de atribuição da designação toponímica de &ldquo;Rua do Jardim
de Infância&rdquo;, à via do lugar de Vale Travesso onde se situa este equipamento, a qual atualmente não tem nome
atribuído.	O Sr. vogal Vitor Marques  questionou se a população teria sido ouvida, ao que o Sr. Presidente respondeu que a
Rua já era conhecida na localidade pelo nome que se lhe pretende atribuir.	Colocada a votação a proposta, 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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