
Acta 18/2015 - 05-08-2015

Aos cinco dias do mês de Agosto 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 17/2015, realizada no dia 15 de Julho de 2015;2. Atendimento ao Público;3. Apresentação de
Requerimento;4. Leitura e análise da correspondência recebida;5. Confirmação referente à emissão de documentos
emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o mês de Julho; 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 esta autarquia se congratule pela conclusão das obras e pela
inauguração das novas instalações do Centro de Recuperação Infantil Ouriense (CRIO), cujo trabalho desenvolvido em prol
da comunidade, nomeadamente da freguesia, é de reconhecido mérito e relevância social, razão pela qual o executivo,
após análise à matéria proposta, deliberou por unanimidade concordar com a congratulação proposta.O executivo
deliberou ainda por unanimidade não realizar a reunião quinzenal marcada para o dia 19 de Agosto do corrente por
motivo de férias. 1. Leitura, aprovação e assinatura da acta número 17/2015, realizada no dia 15 de Julho de 2015;Foi
lida a Acta número 17/2015, realizada no dia 15 de Julho 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 15 de Julho de 2015&rdquo;. 2.
Atendimento ao Público.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, verificou existir a comparência de público na
sala, os Senhores Acácio Lopes dos Santos e Luís Miguel Oliveira Reis, ambos da localidade de Vale Travesso, e o
Senhor José Luís Henriques Ferreira, da localidade de Louçãs.Tomou a palavra, o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia, para agradecer a presença do público na sala, e enaltecer o facto de ser muito importante a participação dos
fregueses na resolução dos problemas que lhes digam directamente respeito.Pelo seu lado, os Senhores Acácio Lopes
dos Santos e Luís Miguel Oliveira Reis, da localidade de Vale Travesso, fizeram notar que &ldquo;na Estrada do Ameal
existe um aqueduto que se encontra inacabado&rdquo;, o que faz com que as águas escorram para os seus
terrenos.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, após escutar as pretensões dos fregueses, informou que pretende
deslocar-se ao local para analisar a questão, e, caso se justifique, poderá também fazer-se acompanhar do Senhor
Engº Rui Teixeira da Câmara Municipal de Ourém, a fim de o auscultar em termos técnicos.Após alguma troca de
argumentos, decidiu-se que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia irá deslocar-se ao local na próxima sexta-feira,
dia 7 de Agosto, pelas dezoito horas.Os Senhores Acácio Lopes dos Santos e Luís Miguel Oliveira Reis abandonaram a
sala pelas dezanove horas e cinco minutos.Seguidamente, tomou a palavra o Senhor José Luís Henriques Ferreira, de
Louçãs, para falar sobre a questão da reconfiguração da &ldquo;Rua dos Amores&rdquo;, situada naquela localidade, e
dizer que já abordou anteriormente a Junta de Freguesia neste sentido, questionando sobre a razão por que esta
questão ainda não foi resolvida, pedindo que esta autarquia medeie o impasse que existe com um dos proprietários
confinantes com a via, uma vez que não aceita a mudança do traçado da rua.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia,
recordou que existe a necessidade de a empresa &ldquo;Estradas de Portugal&rdquo; se pronunciar, através de
parecer, sobre a referida alteração, e que é um assunto que carece também de análise e tomada de posição por parte da
Câmara Municipal. Também informou que o problema está na configuração da estrada, que efectivamente a estrada é da
Junta de Freguesia. Mais disse que sem o parecer das referidas entidades, não é possível fazer a alteração.O Senhor
José Luís Henriques Ferreira, referiu que está na disposição de ceder algum terreno para que a alteração se faça, de modo
a permitir também um alargamento da estrada, concluindo que pretende que a via seja alcatroada.Por seu lado, o
Senhor Presidente da Junta de Freguesia, finalizou informando que o alcatroamento é da competência da Câmara
Municipal de Ourém.O Senhor José Luís Henriques Ferreira abandonou a sala no terminus da reunião, cerca das
dezanove horas e quarenta e cinco minutos. 3. Apresentação de Requerimento.Armando Costa, Bilhete de Identidade nº
08031686, Contribuinte Fiscal nº 176784896, a solicitar a cedência de terreno no cemitério do Pinheiro, freguesia de
Nossa Senhora da Piedade, Ourém, onde se encontra sepultado o seu familiar, Maria do Carmo Costa Inácio, falecido
a 04-02-2015, tendo sido deliberado por unanimidade ceder o terreno conforme requerimento, e bem assim encarregar
os serviços de proceder à sua identificação. 4. Leitura e análise da correspondência recebida.O Executivo da Junta de
Freguesia, tomou conhecimento da seguinte correspondência:4.1. Mail de João Sousa, presidente do &ldquo;Clube
Atlético Ouriense&rdquo;, datado de 03-08-2015, a solicitar a colaboração desta Junta de Freguesia, no sentido de
proporcionar um estágio profissional ao jovem Flávio Faria, comparticipado pelo IEFP em 80% da bolsa de estágio,
com o desempenho de funções no Campo da Caridade, assunto que mereceu a melhor atenção por parte do executivo, e
sobre o qual todos os membros presentes puderam expressar os seus pontos de vista. Após discussão sobre o tema, a
proposta de colaboração foi recusada com o voto a favor do Senhor Presidente da Junta de Freguesia, José Ferreira
Vieira, e o voto contra dos restantes membros, ficando para futura análise os montantes dos subsídios a atribuir às
associações, dentro dos parâmetros do regulamento que irá ser elaborado oportunamente.O Senhor Secretário, João
Carlos de Jesus Pereira, fez a seguinte declaração de voto:&ldquo;DECLARAÇÃO DE VOTO | 2-2015.ASSUNTO: Pedido
de colaboração do CAO para proporcionar um estágio profissional ao jovem Flávio Faria, com o desempenho de funções
no Campo da Caridade.No âmbito da Reunião do executivo da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade,
Ourém, ocorrida no pretérito dia 5 de Agosto, no Ponto &ldquo;Leitura e análise da correspondência
recebida&rdquo;, foi trazido para análise um mail do presidente do Clube Atlético Ouriense (CAO), de 3 de Agosto de
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2015, a solicitar a colaboração da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, no sentido de esta proporcionar um
estágio profissional ao jovem Flávio Faria (comparticipado pelo IEFP a 80%), com o desempenho de funções no Campo
da Caridade, local onde ao longo dos anos se tem revelado um prestimoso colaborador, em regime de
voluntariado.Considerando que:a)	É indiscutível o trabalho sócio-desportivo que o CAO tem desenvolvido junto da
comunidade;b)	É inegável o papel interventivo que o CAO tem tido ao nível da integração social de crianças e jovens e na
integração no mercado de trabalho de alguns jovens voluntários que têm colaborado com o Clube.Não obstante,
entendo que:a)	As Juntas de Freguesia, enquanto autarquias locais, e porque não é a sua vocação natural, não devem
participar directamente na &ldquo;contratação&rdquo; de trabalhadores para outras entidades privadas/associações, ainda
que de mérito reconhecido, como é o caso do CAO;b)	Há outras formas possíveis de apoio e colaboração entre a Junta
de Freguesia e as várias associações existentes na circunscrição territorial da freguesia.Pelas razões aduzidas
acima,DECIDI VOTAR CONTRA.Ourém, 5 de Agosto de 2015O Secretário independente do MOVEJoão Carlos de
Jesus Pereira&rdquo; 5. Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia,
durante o mês de Julho.Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em
livro próprio, entre o número quatrocentos e vinte e cinco e o número quinhentos e três, que totalizaram o valor de
duzentos e setenta euros. Encerramento da reunião.Uma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada
a tratar, quando eram dezanove horas e quarenta e cinco 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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