
Acta 21/2015 - 16-09-2015

Aos dezasseis dias do mês de Setembro de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas, 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, e Segundo Vogal,
Anabela Lopes Pereira Cardoso, não se encontrando presente o Primeiro Vogal, António Domingos Oliveira Sousa, 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, aprovação e assinatura das actas números 19/2015 e 20/2015, realizadas,
respectivamente, nos dias 02 e 10 de Setembro de 2015;2. Leitura e análise da correspondência recebida; 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 os membros do executivo
que a pintura interior do edifício Sede da Junta de Freguesia já começa a apresentar alguns sinais de deterioração, com
algumas paredes manchadas, nomeadamente nas escadas e no primeiro andar, pelo que propõe que se diligencie no
sentido de contactar algumas empresas e/ou entidades para o fornecimento de orçamentos para realizar os trabalhos de
pintura. Após análise ao assunto, e face à real necessidade de se proceder à pintura das escadas e do primeiro andar do
edifício Sede da Junta de Freguesia, o executivo deliberou por unanimidade pedir orçamentos para realizar os referidos
trabalhos de pintura.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, colocou ainda à consideração dos Senhores membros do
executivo duas propostas para arrendamento da Loja situada no Rés-do-Chão do Edifício Sede da Junta de Freguesia:
uma, intermediada pela empresa &ldquo;LigaJá&rdquo;, enviada por email com data de 15-09-2015, e que propõe um
valor de 700,00 (Setecentos Euros); e outra, de Idalina Vieira, de 16-09-2015, que propõe o valor de 650,00 (Seiscentos
e cinquenta euros). Confrontando as duas propostas, e analisado exaustivamente o assunto, foi deliberado por
unanimidade aceitar a primeira proposta, com o valor de 700,00 (Setecentos euros).Finalmente, o Senhor Presidente da
Junta de Freguesia, referiu-se às próximas Eleições Legislativas, que terão lugar no próximo dia 04-10-2015, e à necessidade
de se estabelecer uma escala de serviço para esse dia, à semelhança do que sucedeu no ano passado nas Eleições
Europeias, propondo uma escala de serviço idêntica à então praticada, e que é a seguinte: José Vieira, das 07h00 às
11h00; João Pereira, das 10h00 às 12h00; António Sousa, das 11h00 às 13h00; Anabela Cardoso, das 12h00 às 14h00;
Renato Lopes, das 13h00 às 15h00; José Vieira, das 14h00 às 17h00; João Pereira, das 16h00 às 18h00; A partir das
18h00, e até às 20h00, deverão estar todos os membros do executivo para ultimar os resultados e o fecho das urnas.
Esta proposta foi aprovada por unanimidade.Seguidamente, o Senhor Secretário informou os restantes membros do
executivo que, no âmbito da sua deslocação realizada ontem ao Centro Escolar de Santa Teresa, em representação da
Junta de Freguesia, para participar na abertura do Ano Lectivo 2015-16 daquele Centro Escolar, foi interpelado pela
Coordenadora da Biblioteca da Escola, Senhora Isabel Sousa Gonçalves, que o informou ter aquela Biblioteca
apresentado recentemente uma candidatura para requalificação da Biblioteca, no âmbito da Rede de Bibliotecas
Escolares, à qual pertence, e de a mesma ter obtido reconhecimento e aprovação, dizendo ainda que o prémio monetário
atribuído veio ajudar a Biblioteca a apetrechar-se com novas ferramentas, nomeadamente suporte documental e novas
tecnologias, mas que de momento as necessidades ainda não estão totalmente satisfeitas, pelo que pôs à consideração da
Junta de Freguesia a atribuição de um apoio financeiro para ajudar neste projecto. Inteirado do assunto e analisada a
questão, o executivo deliberou por unanimidade ceder a quantia de 150,00 (Cento e cinquenta Euros) para ajudar aquela
Biblioteca a adquirir novas ferramentas e novas fontes de conhecimento para os alunos que a frequentam. Por razões de
idêntica natureza e equidade, o executivo deliberou ainda ceder a mesma quantia de 150,00 (Cento e cinquenta Euros)
à Biblioteca da Escola Básica da Caridade (Centro Escolar da Caridade). 1. Leitura, aprovação e assinatura das actas
números 19/2015 e 20/2015, realizadas, respectivamente, nos dias 02 e 10 de Setembro de 2015;Foram lidas as Actas
números 19/2015 e 20/2015, realizadas, respectivamente, nos dias 02 e 10 de Setembro de 2015, as quais foram
aprovadas por unanimidade. 2. Leitura e análise da correspondência recebida.O Executivo da Junta de Freguesia,
tomou conhecimento da seguinte correspondência:2.1. Mail da empresa &ldquo;Caixa Geral de Depósitos&rdquo;,
datado de 10-09-2015, contendo comprovativo de operação Caixa E-Banking, relativa a uma transferência efectuada
pelo Município de Ourém, no valor de 20.284,96 Euros (Vinte mil, duzentos e oitenta e quatro euros e noventa e seis
cêntimos) &ndash; 3ª Tranche, no âmbito do Protocolo da Rede Viária e Arruamentos. O executivo ficou inteirado;2.2.
Mail de Natália Santos, da Câmara Municipal de Ourém, datado de 04-09-2015, sob o assunto &ldquo;Reabilitação da
Rua da Capela e Rua do Alqueidão, na localidade de Alqueidão, para o qual o executivo tomou conhecimento;2.3. Mail
da Rede Social da Câmara Municipal de Ourém, de 14-09-2015, contendo informação relativa ao Relatório de Actividades
do Plano de Acção da Rede Social 2015, tendo o executivo ficado inteirado;2.4. Mail da empresa &ldquo;MIC &ndash;
Inspecção e Certificação Técnica, Lda.&rdquo;, datado de 14-09-2015, contendo informação sobre a obrigatoriedade do uso
de matrículas para todas as máquinas industriais, assunto sobre o qual o executivo tomou conhecimento; Encerramento
da reunião.Uma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram vinte e três horas
e dez 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
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