
Acta 14/2015 - 03-06-2015

Aos três dias do mês de Junho 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
das actas números 12/2015 e 13/2015, realizadas nos dias 06 e 20 de Maio de 2015, respectivamente;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 Maio; 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 presentes que a Junta de Freguesia adquiriu à
empresa &ldquo;CHEMZY&rdquo; 20 (Vinte) litros de herbicidas ao preço de 24,00 Euros (Vinte e quatro euros) por litro,
com oferta de dois kits de protecção individual, tendo o executivo presente concordado unanimemente com esta
aquisição.Seguidamente, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia apresentou a Minuta do Contrato e o Caderno de
Encargos relativos ao Contrato de Empreitada de Obras Públicas do P002/2015 &ndash; Construção de Novas
Plataformas de Estradas em Vários Locais na Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, cujos trabalhos de execução
foram adjudicados em 29-04-2015 à empresa &ldquo;Desarfate &ndash; Desaterros de Fátima, Lda.&rdquo; (Acta nº 10,
de 29-04-2015), tendo o executivo da Junta de Freguesia aprovado por unanimidade os referidos documentos, ou seja,
a Minuta do Contrato e o Caderno de Encargos.Por outro lado, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, na
sequência do que havia sido analisado e decidido na reunião pública do passado dia 06-05-2015, sobre a proposta do
Senhor Luís Sousa e Silva de a Rua Principal do Pinheiro se passar a designar &ldquo;Rua António Sousa e Silva
&ndash; Tenente do 25 de Abril&rdquo;, manifestou a sua anuência com a proposta apresentada, pelo que o executivo,
após aturada análise ao assunto, deliberou por unanimidade concordar com a alteração do nome da rua, desde que os
moradores concordem com a referida alteração.Finalmente, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia fez o balanço das
obras que estão a decorrer no Parque de Merendas da localidade de Vale Travesso, lembrando que as mesmas ainda
não foram concluídas e que é necessário, por isso, proceder à sua conclusão. Inteirado do assunto, o executivo deliberou
por unanimidade pedir orçamento para a conclusão das obras no Parque de Merendas da localidade de Vale Travesso. 1.
Leitura, aprovação e assinatura das actas números 12/2015 e 13/2015, realizadas nos dias 06 e 20 de Maio de 2015,
respectivamente;Foram lidas as Actas números 12/2015 e 13/2015, realizadas nos dias 06 e 20 de Maio de 2015,
respectivamente, tendo a acta número 12/2015 sido aprovada por unanimidade, e a acta número 13/2015 sido
aprovada com a abstenção por parte do Senhor Secretário, João Carlos de Jesus Pereira, que fez a seguinte declaração
de voto: &ldquo;apesar de ter elaborado e subscrito a acta número 13/2015, abstenho-me por não ter estado presente
na reunião do dia 20 de Maio de 2015&rdquo;. 2. Atendimento ao Público.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia,
verificou não existir a comparência de público na sala. 3. Leitura e análise da correspondência recebida.O Executivo
da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da seguinte correspondência:3.1. Mail da empresa
&ldquo;Caxaribrinde&rdquo;, datado de 03-06-2015, contendo orçamento e propostas para aquisição de bonés e
panamás, assunto para o qual o executivo tomou conhecimento, tendo sido deliberado por unanimidade adquirir à
referida empresa 400 (Quatrocentos) panamás com orla, ao preço unitário de 1,35 Euros (Um euro e trinta e cinco
cêntimos), acrescido de IVA, o que perfaz um total de 664,20 Euros (Seiscentos e sessenta e quatro euros e vinte
cêntimos), que se destinam ao Passeio Sénior 2015 da Freguesia de Nossa senhora da Piedade, Ourém, e que terá
lugar no próximo dia 09-07-2015, com visita à Figueira da Foz.3.2. Carta da &ldquo;ANAFRE&rdquo;, com a referência
COC/PL/EB/1365/15, de 26-05-2015, sobre a realização do XV Congresso Nacional da ANAFRE, que se realiza nos
próximos dias 6 e 7 de Novembro em Ponta Delgada, tendo-se deliberado por unanimidade que o executivo não se irá
deslocar ao referido Congresso.3.3. Carta da &ldquo;AMBO&rdquo;, datada de 26-05-2015, contendo convite para
assistir ao Concerto que a Orquestra de Sopros vai levar a efeito na Casa da Música no Porto, inserido no Festival de
Bandas Filarmónicas, assunto que mereceu a melhor atenção por parte do executivo, tendo sido deliberado por
unanimidade que irá em representação da Junta de Freguesia, e conforme a sua disponibilidade o permitir, a Vogal
Anabela Cardoso.3.4. Mail de Vanda Santo, da empresa &ldquo;SOLBEQUI&rdquo;, datado de 01-06-2015, a oferecer
serviços nas áreas dos Produtos de Limpeza e Desinfecção de Ar Condicionado, de cujo conteúdo o executivo tomou a
devida nota, tendo sido deliberado por unanimidade pedir a esta empresa orçamento para a limpeza e desinfecção do ar
condicionado existente no edifício sede da Junta de Freguesia.3.5. Factura Pro-Forma da empresa &ldquo;Stand Moto,
de Carlos Manuel Ribeiro Vieira&rdquo;, com a referência FP 2015/5, com propostas para aquisição de equipamentos
para esta Junta de Freguesia, assunto que, após análise, suscitou a deliberação unânime do executivo no sentido de
adquirir àquela empresa uma roçadora e um soprador pelo valor global de 1.398,69 Euros (Mil trezentos e noventa e oito
euros e sessenta e nove cêntimos). 4. Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta
de Freguesia, durante o mês de Maio.Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram
registados em livro próprio, entre o número duzentos e noventa e dois e o número trezentos e sessenta e quatro, que
totalizaram o valor de duzentos e dezanove 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
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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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