
Acta 15/2015 - 17-06-2015

Aos dezassete dias do mês de Junho 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, Tesoureiro, Renato Amílcar Marques Lopes, e Segundo Vogal, Anabela Lopes Pereira Cardoso, não se
encontrando presentes o Senhor Secretário, João Carlos de Jesus Pereira, cuja ausência foi justificada por motivos
profissionais, e o Primeiro Vogal, António Domingos Oliveira Sousa, cuja ausência foi justificada por motivos de
saúde. 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 14/2015, realizada no dia 03 de Junho de 2015;2. Leitura e análise da
correspondência recebida;3. Apreciação e aprovação da 1ª Revisão Orçamental referente ao ano de 2015; 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.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia deu nota de que esta Junta de Freguesia adquiriu à
empresa &ldquo;APO &ndash; Auto Peças Oureense&rdquo; 50 (Cinquenta) Litros de óleo. O executivo ficou
inteirado.Seguidamente, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, na sequência da realização do Programa
denominado &ldquo;Curto-Circuito&rdquo;, que decorreu na freguesia de Nossa Senhora da Piedade no pretérito dia 13
de Junho, propôs que esta autarquia enderece carta de regozijo e agradecimento pela forma como os elementos que
compuseram a comitiva foram recebidos no estabelecimento &ldquo;Buraca&rdquo;, na pessoa do seu proprietário,
Senhor Carlos Alberto de Oliveira Buraca.Após análise e discussão, o executivo deliberou por unanimidade endereçar
carta de agradecimento, devendo, para o efeito, os serviços da secretaria fazê-lo nos termos que agora se
aprovam:&ldquo;O Senhor Carlos Alberto de Oliveira Buraca participou no Programa Curto-Circuito&rdquo;, organizado
pelo Município de Ourém em colaboração com esta freguesia. Ao ser contactado por esta Junta de Freguesia, mostrou
abertura para participar nesta iniciativa, colaborando com gosto, facto que muito nos sensibilizou.O Senhor Presidente
da Junta de Freguesia, solicitou ao Senhor Carlos Alberto de Oliveira Buraca que fosse fornecido um pequeno beberete,
com alguns dos artigos que achasse representativos do seu estabelecimento, tendo este se prontificado a pagar a
despesa para assim brindar os participantes no Programa.Regista-se com agrado que o Senhor Carlos Alberto de
Oliveira Buraca, bem como a sua esposa, se prontificaram a colaborar nesta iniciativa, colocando em duas mesas os
artigos que habitualmente têm para os seus clientes, deixando-nos a todos muito surpreendidos não só com a qualidade,
mas também com a variedade dos produtos expostos.De salientar que este Programa foi realizado para dar a conhecer
ao público participante o que cada estabelecimento oferece aos seus clientes, mas também para falar da sua história,
da sua fundação, sobre os actuais proprietários e outras &ldquo;estórias&rdquo; que estes queiram partilhar e dar a
conhecer.Foi nesta sequência que o Senhor Carlos Alberto de Oliveira Buraca, e esposa, fizeram questão de oferecer o
dito petisco, pelo que o executivo manifesta, pela presente missiva, o seu enorme orgulho pela forma como ambos
deram a conhecer o que de melhor se faz na freguesia, e pela contribuição que deram para a satisfação do programa que
foi desenhado para ajudar o comércio local, desde já lhes atribuindo a nossa gratidão de um GRANDE BEM
HAJA&rdquo;. 1. Leitura, aprovação e assinatura da acta número 14/2015, realizada no dia 03 de Junho de 2015;Foi lida
a Acta número 14/2015, realizada no dia 03 de Junho de 2015, a qual foi aprovada 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;Caxaribrinde&rdquo;, datado de 12-06-2015, contendo orçamento para
aquisição de coletes reflectores, assunto sobre o qual o executivo, após análise, deliberou por unanimidade adquirir 50
(Cinquenta) coletes reflectores com impressão a uma cor nas costas, ao preço unitário de 3,70 Euros (Três euros e
setenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;2.2. Mail da empresa &ldquo;Caxaribrinde&rdquo;, datado de
16-06-2015, sob o assunto &ldquo;Opções de coletes Nª Sª da Piedade&rdquo;, contendo duas opções, denominadas
&ldquo;Opção 1&rdquo; e &ldquo;Opção 2&rdquo;, para impressão de dizeres nas costas dos 50 (Cinquenta) coletes
reflectores encomendados àquela empresa, tendo-se deliberado por unanimidade aceitar a primeira opção
&ldquo;Freguesia Nª Sª da Piedade &ndash; Ourém&rdquo;;2.3. Mail da União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do
Fárrio e Formigais, de 15-06-2015, a informar da realização das Festas da Vila e da Freguesia 2015, e bem assim a
endereçar convite para a comemoração do XX Aniversário da elevação daquela localidade a Vila, a ocorrer em 21-06-2015,
assunto para o qual o executivo ficou inteirado;2.4. Carta da CCDRLVT, datada de 12-06-2015, sob o assunto
&ldquo;Prestação de Informação Obrigatória à DGAL (através do SIIAL) Fundos Disponíveis &ndash; Maio 2015&rdquo;, a
dar nota de que existe atraso, por parte desta Junta de Freguesia, no reporte de informação relativa a Fundos Disponíveis
para o período de Maio de 2015, e bem assim a solicitar a regularização desta situação. O executivo, após aturada análise,
deliberou por unanimidade encarregar os serviços da secretaria de prestar àquela entidade, com a maior brevidade
possível, toda a informação solicitada;2.5. Ofício da Câmara Municipal de Ourém, datado de 15-06-2015, sob o assunto
&ldquo;Cenourém 2015 &ndash; Teatro em itinerância concelhia&rdquo;, para cujo conteúdo o executivo ficou inteirado,
tendo sido deliberado por unanimidade dar a conhecer este projecto às associações da freguesia;2.6. Informação Interna
desta Junta de Freguesia contendo Nota Explicativa sobre a primeira Revisão Orçamental de 2015, datada de 16-06-
2015, assunto sobre o qual o executivo ficou inteirado; 3. Apreciação e aprovação da 1ª Revisão Orçamental referente ao ano
de 2015.Foram presentes os seguintes documentos:(i) Mapa de Revisão Orçamental (Receita) 2015;(ii) Mapa de Revisão
Orçamental (Despesa) 2015;(iii) Mapa de Revisões ao Plano Plurianual de Investimentos 2015;Após análise e discussão
dos documentos, foram os mesmos aprovados por unanimidade, e assinados por todos os membros do executivo
presentes. Encerramento da reunião.Uma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando
eram vinte e duas 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
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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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