
Acta 22/2015 - 07-10-2015

Ao sétimo dia do mês de Outubro de dois mil e quinze, pelas dezoito horas e trinta minutos, 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,
Primeiro Vogal, António Domingos Oliveira Sousa e Segundo Vogal, Anabela Lopes Pereira Cardoso. 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, aprovação e assinatura da
acta número 21/2015, realizada no dia 16 de Setembro de 2015;2. Atendimento ao Público;3. Leitura e análise da
correspondência recebida;4. Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de
Freguesia, durante o mês de Setembro; 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 informar o executivo que as bandeiras que são colocadas no exterior, já começam a apresentar sinais
de desgaste, pelo que se torna necessário adquirir novas bandeiras (da freguesia e nacionais), para substituírem as
que estão actualmente em uso. Analisada a questão, deliberou o executivo por unanimidade pedir orçamentos para
aquisição de 3 (Três) bandeiras da freguesia, e 2 (Duas) bandeiras nacionais.Seguidamente, o Senhor Presidente da
Junta de Freguesia, referiu-se à necessidade de continuar a realizar as obras de beneficiação da rede viária da freguesia,
no âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado com o Município de Ourém, nos domínios da Rede Viária e
Arruamentos, e mais concretamente referindo-se à necessidade de alcatroar a Rua do Alqueidão e a Rua da Capela,
ambas na localidade de Alqueidão, bem como a construção de diversas valetas em cimento. Analisada a questão, e aceite
por todos os membros presentes a urgência dessas obras, o executivo deliberou por unanimidade desencadear o
procedimento com vista à sua realização.Assim, decidiu-se efectuar um procedimento de ajuste directo nos termos da
alínea a) do nº 1 do artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, com convite a uma empresa, nomeadamente:Desarfate
&ndash; Desaterros de Fátima, Lda., Rua da Pedreira, nº 60, Casa Velha, 2495-350 Fátima.O prazo de execução será
de 60 dias.Na sequência da requisição interna nº 3/2015, cabimenta-se o valor de 37.678,10 Euros (Trinta e sete mil
seiscentos e setenta e oito euros e dez cêntimos) para este procedimento e autoriza-se a abertura do concurso por
ajuste directo, designado P003/2015, em que agora se aprova o caderno de encargos.O júri para este procedimento é
constituído pelos seguintes elementos:José Ferreira Vieira &ndash; Presidente.João Carlos de Jesus Pereira &ndash;
Vogal Efectivo;Avelino da Conceição Subtil &ndash; Vogal Efectivo;Deverão ser desencadeados os procedimentos
necessários para, de acordo com o CCP, proceder ao ajuste directo.Finalmente, deliberou-se 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. 1.
Leitura, aprovação e assinatura da acta número 21/2015, realizada no dia 16 de Setembro de 2015;Foi lida a Acta
número 21/2015, realizada no dia 16 de Setembro de 2015, a qual foi aprovada, com a abstenção por parte do Primeiro
Vogal, António Domingos Oliveira Sousa.O Primeiro Vogal, António Domingos Oliveira Sousa, fez a seguinte declaração de
voto: &ldquo;abstenho-me por não ter estado presente na reunião do dia 16 de Setembro de 2015&rdquo;. 2.
Atendimento ao Público.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, verificou existir a comparência de público na
sala, o Senhor Manuel de Oliveira Silva, da localidade de Vale Travesso.--Tomou a palavra, o Senhor Presidente da
Junta de Freguesia, para agradecer a presença do público na sala, e mais uma vez enaltecer o facto de ser muito
importante a participação dos fregueses na resolução dos problemas que lhes digam directamente respeito.Seguidamente,
tomou a palavra o Senhor Manuel de Oliveira Silva, morador na Rua dos Caçadores, na localidade de Vale Travesso,
para dizer que existe, junto à sua propriedade situada naquela rua, um problema com o escoamento das águas pluviais,
situação que está a afectar o seu terreno, propondo para isso que a Junta de Freguesia disponibilize algumas manilhas
ou um tubo para resolver o dito problema, e que ele se encarregará de resolver a situação, nomeadamente ao nível da
mão-de-obra, e aquisição de areia e cimento.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, após análise feita ao assunto e
a concordância unânime dos presentes, informou o Senhor Manuel de Oliveira Silva, que a Junta de Freguesia, no
decorrer da próxima semana, irá entregar no local um tubo para a realização da referida obra.O Senhor Manuel de
Oliveira Silva, abandonou a sala quando eram dezoito horas e quarenta e cinco minutos. 3. Leitura e análise da
correspondência recebida.O Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da seguinte correspondência:3.1.
Carta de Rui Pereira Cardoso, datada de 30-09-2015, a informar sobre a realização do Encontro Nacional de
Paraquedistas de Alunos da 3ª Companhia (1973), que terá lugar no próximo dia 10 do corrente, no lugar de Alqueidão,
e a solicitar o apoio desta Junta de Freguesia, designadamente, com a oferta de pequenas lembranças alusivas à
freguesia, para serem distribuídas no referido evento, assunto para o qual o executivo tomou a devida nota, tendo-se
deliberado por unanimidade ceder, aproximadamente, 100 (Cem) chapéus / panamás, com o logotipo da freguesia,
para o referido efeito;3.2. Mail de Ana Cristina Lopez de Amaral, da empresa &ldquo;El Corte Inglês&rdquo;, de 18-09-
2015, sob o assunto &ldquo;Cabazes de Natal 2015&rdquo;, a remeter catálogo ilustrativo com as suas ofertas, para
cujo conteúdo o executivo tomou a devida nota. Nesta sequência, deliberou-se por unanimidade atribuir à Conferência
São Vicente de Paulo a importância de 300,00 (Trezentos euros), para apoiar na construção dos seus próprios Cabazes de
Natal;3.3. Mail de Luís Sousa, Presidente da Juventude Social Democrata da Concelhia de Ourém, datado de 06-10-
2015, a solicitar a cedência do Salão Nobre da Junta de Freguesia, para o dia 16-10-2015. O executivo ficou
inteirado;3.4. Mail da empresa &ldquo;APRibatejo&rdquo; &ndash; Associação de Patinagem do Ribatejo, de 05-10-2015,
sob o assunto &ldquo;Colaboração na alimentação e dormidas para o torneio interassociações de patinagem artística&rdquo;,
a solicitar apoio para a sua participação no torneio interassociações, que se irá realizar no Pavilhão Futebol Clube de
Alverca, nos próximos dias 24 e 25 de Outubro. Após análise ao assunto, o executivo deliberou por unanimidade não
ceder o apoio solicitado por dificuldades de tesouraria. 4. Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela
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Secretaria da Junta de Freguesia, durante o mês de Setembro.Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos
documentos, que foram registados em livro próprio, entre o número quinhentos e sessenta e quatro e o número
setecentos e sessenta e sete, que totalizaram o valor de trezentos e doze euros. Encerramento da reunião.Uma vez
completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram vinte horas, 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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