
Acta 27/2015 - 10-12-2015

Aos dez dias do mês de Dezembro de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas, na sede da Junta de Freguesia e na
sala de reuniões, reuniu extraordinariamente a Junta de Freguesia, estando presentes os Senhores, Presidente, José
Ferreira Vieira, Secretário, João Carlos de Jesus Pereira, Tesoureiro, Renato Amílcar Marques Lopes, e Primeiro Vogal,
António Domingos Oliveira Sousa, não se encontrando presente o Segundo Vogal, Anabela Lopes Pereira Cardoso, cuja
ausência foi justificada por motivos pessoais. Abertura da Reunião.O 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 Trabalhos.1. Leitura e análise da correspondência recebida;2. Apreciação e Aprovação do
Orçamento Ordinário para o ano de 2016;3. Apreciação e Aprovação do Plano Plurianual de Investimentos para o ano de
2016;4. Apreciação e Aprovação do Plano de Segurança e Saúde no âmbito do Procedimento P003/2015 &ndash;
&ldquo;Reabilitação de diversas Ruas na Freguesia de Nossa Senhora da Piedade&rdquo;. Período de Antes da Ordem do
Dia.Nos 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.Tomou
a palavra o Senhor presidente da Junta de Freguesia, para propor que a reunião quinzenal agendada para o próximo dia
dezasseis de Dezembro não se realize, em virtude da realização desta reunião extraordinária e da proximidade das datas
das duas reuniões, pelo que o executivo, após análise ao assunto, deliberou por unanimidade concordar com a proposta
apresentada. 1. Leitura e análise da correspondência recebida.O Executivo da Junta de Freguesia, tomou
conhecimento da seguinte correspondência:1.1. Carta do &ldquo;Grupo dos Amigos do Zoo&rdquo; (Jardim Zoológico
de Lisboa), a informar os valores dos ingressos para o ano de 2016, tendo a Junta deliberado por unanimidade
continuar a usufruir destas vantagens, devendo os serviços, para o efeito, enviar àquela organização o valor de 25,00 (Vinte
e Cinco Euros) para pagamento da quota anual, e bem assim adquirir cinquenta ingressos, no valor de 14,00 (Catorze
Euros) cada, perfazendo um total de 725,00 (Setecentos e Vinte e Cinco Euros);1.2. Mail da AECO &ndash;
Agrupamento de Escolas Conde de Ourém, datado de 08-12-2015, sob o assunto &ldquo;Representação Teatral Histórias
de Cidadania&rdquo;, a endereçar convite para o referido evento, que terá lugar no próximo dia 17-12-2015, no Cine-
Teatro Municipal de Ourém, pelas 21h00, tendo sido deliberado por unanimidade encarregar os serviços da secretaria de
confirmar a presença do Senhor Secretário, que se deslocará em representação do executivo. 2. Apreciação e Aprovação do
Orçamento Ordinário para o ano de 2016.Foi presente o Orçamento Ordinário para o ano de 2016, o qual, após análise
cuidada por parte do Executivo, foi aprovado por unanimidade. 3. Apreciação e Aprovação do Plano Plurianual de
Investimentos para o ano de 2016.Foi presente o Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2016, o qual, após
análise cuidada por parte do Executivo, foi aprovado por unanimidade. 4. Apreciação e Aprovação do Plano de Segurança e
Saúde no âmbito do Procedimento P003/2015 &ndash; &ldquo;Reabilitação de diversas Ruas na Freguesia de Nossa
Senhora da Piedade&rdquo;.Foi presente o Plano de Segurança e Saúde no âmbito do Procedimento P003/2015 &ndash;
&ldquo;Reabilitação de diversas Ruas na Freguesia de Nossa Senhora da Piedade&rdquo;, em conformidade com o nº 2
do artigo 11º do Decreto-Lei nº 273/2003, o qual, após análise por parte do executivo, foi aprovado por
unanimidade.Mais se deliberou por unanimidade aprovar o assunto em minuta para efeitos imediatos, nos termos do nº
3 do artigo 57º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro. Encerramento da reunião.Uma vez completa a Ordem de Trabalhos e
não havendo mais nada a tratar, quando eram vinte e uma horas e trinta 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 Primeiro Vogal da Junta de Freguesia
O Segundo Vogal da Junta de Freguesia
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