
Acta 16/2015 - 01-07-2015

Ao primeiro dia do mês de Julho 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 15/2015, realizada no dia 17 de Junho 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 Junho; 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 dispõe de 2 (dois) orçamentos para finalizar as obras no Parque de Merendas
da localidade de Vale Travesso: (i) Um, da empresa &ldquo;Construções José Luís Pereira e Irmão, Lda., com sede na
Estrada da Mata, Alqueidão, 2490-315 Ourém, datado de 01-07-2015, o qual importa em 9.000,00 Euros (Nove mil
euros), com IVA incluído; (ii) Outro, da empresa &ldquo;Freixiconstruções, Lda.&rdquo;, com sede na Rua do Pomar, nº 1,
Casal da Sobreira, 2435-529 Freixianda, datado de 17-06-2015, enviado via email por Flávia Ferraz em 18-06-2015,
que totaliza a quantia de 6.000,00 Euros (Seis mil euros), mais IVA à taxa legal em vigor.Debruçado sobre o assunto, o
executivo deliberou por unanimidade aceitar o segundo orçamento, ou seja, da empresa &ldquo;Freixiconstruções,
Lda.&rdquo;, que totaliza a quantia de 6.000,00 Euros (Seis mil euros), mais IVA à taxa legal em vigor, em virtude de ser
aquele que se apresenta, neste momento, mais favorável financeiramente para esta Junta de Freguesia.Por outro lado,
o Senhor Presidente da Junta de Freguesia procedeu à leitura de um email remetido por Diogo Batista, da Câmara
Municipal, datado de 25-06-2015, contendo um Comunicado emitido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Ourém, relativo à Saúde no Concelho de Ourém, na sequência do qual, após análise e discussão por parte do
executivo, foi decidido por unanimidade associar-se esta Junta de Freguesia ao referido Comunicado, devendo os
serviços da secretaria redigir convite e informação ao público, nos seguintes termos: &ldquo;O executivo da Junta de
Freguesia, reunido no dia 1 de Julho pelas 18h30, deliberou apoiar o Comunicado emitido pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal, referente à Saúde no Concelho de Ourém. Convida todos os habitantes da freguesia a associarem-se à
dita manifestação no próximo dia 10 de Julho, pelas 21h00, em frente à Câmara Municipal&rdquo;. 1. Leitura, aprovação e
assinatura da acta número 15/2015, realizada no dia 17 de Junho de 2015;Foi lida a Acta número 15/2015, realizada
no dia 17 de Junho de 2015, a qual foi aprovada, com as abstenções por parte do Senhor Secretário, João Carlos de
Jesus Pereira, e por parte do Primeiro Vogal, António Domingos Oliveira Sousa.O Senhor Secretário, João Carlos de
Jesus Pereira, fez a seguinte declaração de voto: &ldquo;abstenho-me por não ter estado presente na reunião do dia 17
de Junho de 2015&rdquo;.O Primeiro Vogal, António Domingos Oliveira Sousa, por sua vez, fez a seguinte declaração de
voto: &ldquo;abstenho-me por não ter estado presente na reunião do dia 17 de Junho 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 Oliveira Frazão, Abílio Pereira dos Santos, Joaquim Oliveira Santos e Manuel Alves Caetano, e as Senhoras
Maria Pereira dos Santos, Alice Frazão e Maria da Piedade Ferreira da Silva Santos, todos moradores em Vale Travesso
e membros da Comissão daquela localidade.Tomou a palavra, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, para
agradecer a presença de todos os membros da Comissão, e enaltecer o facto de ser muito importante a participação dos
fregueses na resolução dos problemas que lhes digam directamente respeito.Por sua vez, os membros da Comissão da
localidade de Vale Travesso, fizeram notar que a denominada &ldquo;Fonte do Brejo&rdquo; carece de ser
intervencionada, designadamente ao nível da reposição da água, que há já algum tempo deixou de correr naquela
fonte.Para além disso, referiram que no próximo dia 18-07-2015 irá ali ter lugar uma Festa / Sardinhada, e que há mais
de seis meses existe nas imediações um buraco aberto, e que o mesmo precisa urgentemente de ser tapado para evitar
que venha a causar problemas.Por seu lado, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, após alguma troca de
impressões com o público presente, informou que a Junta de Freguesia se compromete a ir tapar o buraco antes do dia
18-07-2015, e que os restantes trabalhos a efectuar na Fonte do Brejo serão realizados até ao final do corrente mês de
Julho.O público presente abandonou a sala por volta das dezoito horas e cinquenta e cinco minutos. 3. Leitura e
análise da correspondência recebida.O Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da seguinte
correspondência:3.1. Factura da empresa &ldquo;Globalsoft&rdquo;, com a referência FA2015/4013, datada de 01-07-
2015, no valor de 300,00 Euros (Trezentos euros), referente ao Contrato de Consultoria Trimestral, para o período de 01-
07-2015 a 01-10-2015, assunto para o qual o executivo tomou conhecimento;3.2. Factura da empresa
&ldquo;Vodafone&rdquo;, datada de 27-06-2015, contendo facturação para o período de 23-05-2015 a 22-06-2015, no
valor de 32,78 Euros (Trinta e dois euros e setenta e oito cêntimos), tendo o executivo ficado inteirado;3.3. Mail de
Fernando Gonçalves, de 01-07-2015, sob o assunto &ldquo;Seguro de Acidentes de Trabalho&rdquo;, contendo Aviso de
Pagamento nº 20/2015, no valor de 801,70 Euros (Oitocentos e um euros e setenta cêntimos), tendo o executivo
deliberado por unanimidade proceder ao respectivo pagamento;3.4. Carta da empresa &ldquo;Caixa Geral de
Depósitos&rdquo;, datada de 26-06-2015, 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), no âmbito do Protocolo da Rede Viária e Arruamentos. O executivo ficou
inteirado;3.5. Mail do Juventude Ouriense, datado de 18-06-2015, relativo ao IX Festival de Natação do Juventude
Ouriense, contendo convite endereçado a esta Junta de Freguesia para participar no evento, assim como pedido de
apoio financeiro para a realização desta actividade, assunto que, após análise e discussão, suscitou a deliberação unânime
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de a entrega do donativo ficar para uma próxima vez;3.6. Mail da empresa &ldquo;Casa das Chaves de Leiria&rdquo;, de
22-06-2015, sob o assunto &ldquo;Retirar Código de Cofre&rdquo;, contendo orçamento para a retirada do código do cofre
existente na loja do R/C do edifício sede e propriedade desta Junta de Freguesia, e onde esteve instalada uma
dependência do Banco Millennium, tendo-se deliberado por unanimidade arquivar o assunto e manter a situação do
cofre tal como está;3.7. Mail da &ldquo;ANAFRE&rdquo;, datado de 24-06-2015, relativo a &ldquo;Reportagens da SIC
&ndash; Ideias Inovadoras e Criativas&rdquo;, para o qual o executivo tomou conhecimento;3.8. Carta da
&ldquo;AMI&rdquo;, de Maio de 2015, a solicitar apoio financeiro para as suas actividades, tendo sido deliberado por
unanimidade não ceder um donativo por falta de verbas disponíveis;3.9. Carta da &ldquo;Ordem dos Psicólogos&rdquo;,
datada de 15-06-2015, sob o assunto &ldquo;Psicólogos dão um contributo fundamental na Administração Local&rdquo;,
para o qual o executivo tomou conhecimento;3.10. Mail de José Lopes, de 26-06-2015, a solicitar o aluguer de sala,
tendo-se deliberado por unanimidade que o assunto deverá ser arquivado;3.11. Certidão de Deliberação tomada pela
Câmara Municipal de Ourém em reunião de 05-06-2015, referente à &ldquo;Delegação de Competências e Contratos Inter-
administrativos celebrados com as Juntas de Freguesia no domínio da Rede Viária e Arruamentos&rdquo;, contendo
quadro com os valores médios de referência para o ano económico de 2015, para o qual o executivo tomou
conhecimento;3.12. Mail de &ldquo;MMMónica&rdquo;, do Agrupamento de Escuteiros 977 Ourém, a solicitar apoio
financeiro com o objectivo de promover uma actividade aos Pioneiros do Agrupamento 977 Ourém, para o Centro
Escutista Internacional de Kandersteg, a fim de desenvolver competências no seu desenvolvimento pessoal, afectivo,
social, intelectual, físico, carácter e espiritual. Após análise e discussão, o executivo da Junta de Freguesia deliberou por
unanimidade ceder àquele Agrupamento a importância de 250,00 Euros (Duzentos e cinquenta euros), em virtude de se
tratar de jovens da nossa comunidade;3.13. Mail da União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos,
datado de 27-06-2015, a convidar o executivo para estar presente no 1º Fim de Semana Cultural, a ter lugar naquela
União de Freguesias no próximo dia 03-07-2015, pelas 19h00, tendo sido deliberado por unanimidade que o Senhor
Secretário irá em representação desta Junta de Freguesia;3.14. Informação Interna desta Junta de Freguesia sobre
SIIAL &ndash; Envio de Mapas Ano de 2014, datada de 16-06-2015, assunto sobre o qual o executivo ficou
inteirado;3.15. Carta da Direcção do Centro Recreativo e Convívio das Louçãs, datada de 26-06-2015, a solicitar apoio
financeiro para a realização da Festa que irá levar a efeito nos próximos dias 18 e 19 de Julho, assim como para finalizar
as obras de recuperação da antiga Escola, assunto que mereceu a melhor atenção por parte do executivo, tendo-se
deliberado por unanimidade ceder a quantia de 100,00 Euros (Cem euros) para a realização da referida festa; 4.
Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o mês de
Junho.Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em livro próprio, entre o
número trezentos e sessenta e cinco e o número quatrocentos e vinte e quatro, que totalizaram o valor de cento e
oitenta e sete euros. Encerramento da reunião.Uma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a
tratar, quando eram vinte 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
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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