
Acta 12/2015 - 06-05-2015

Aos seis dias do mês de Maio 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
9/2015, 10/2015 e 11/2015, realizadas nos dias 15 e 29 de Abril, e 02 de Maio de 2015, respectivamente;2. Atendimento
ao Público;3. Apresentação de Requerimentos;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 Abril; 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 constatou não existirem assuntos para analisar neste
ponto. 1. Leitura, aprovação e assinatura das actas números 9/2015, 10/2015 e 11/2015, realizadas nos dias 15 e 29 de
Abril, e 02 de Maio de 2015, respectivamente;Foram lidas as Actas números 9/2015, 10/2015 e 11/2015, realizadas nos
dias 15 e 29 de Abril, e 02 de Maio de 2015, respectivamente, as quais foram aprovadas por unanimidade. 2.
Atendimento ao Público.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, verificou existir a comparência de público na
sala, o Senhor Luís Sousa e Silva, morador no Pinheiro, localidade desta freguesia.Tomando a palavra, o Senhor Luís
Sousa e Silva, após fazer o enquadramento dos motivos da sua presença nesta reunião, passou seguidamente a ofertar à
Junta e Assembleia de Freguesia um Livro da autoria de Joaquim Manuel Correia Bernardo, Coronel de Cavalaria,
intitulado &ldquo;Participação da Escola Prática de Cavalaria no 25 de Abril de 1974&rdquo;.Continuou, esclarecendo
que o seu falecido irmão, Senhor António Sousa e Silva, Tenente ao tempo do 25 de Abril de 1974, teve uma participação
activa no desenrolar deste momento histórico para Portugal, e de cuja vida e obra, aliás, também é retratada no Livro
que agora, gentilmente, outorga a esta autarquia.O Senhor Luís Sousa e Silva, terminou a sua exposição, deixando a
proposta de a Rua Principal do Pinheiro se passar a designar &ldquo;Rua António Sousa e Silva &ndash; Tenente do 25
de Abril&rdquo;, a título de homenagem póstuma.O executivo da Junta de Freguesia, sensível que foi aos factos,
curiosidades e apontamentos históricos apresentados pelo Senhor Luís Sousa e Silva, deliberou por unanimidade:1º
Agradecer, na pessoa do Senhor Luís Sousa e Silva, a oferta do Livro com que esta autarquia é agora distinguida; e2º
Auscultar a população da localidade do Pinheiro, residente na &ldquo;Rua Principal&rdquo;, a fim de saber sobre a sua
concordância em relação à alteração da denominação da rua para &ldquo;Rua António Sousa e Silva &ndash; Tenente do 25 de
Abril&rdquo;. 3. Apresentação de Requerimentos;Ilda de Sousa Ubaldo Pinhão, Bilhete de Identidade nº 2464263,
Contribuinte Fiscal nº 190854332, a solicitar a cedência de terreno no cemitério de Vale Travesso, freguesia de Nossa
Senhora da Piedade, Ourém, no Talhão 3, Letra N, Sepultura número 7, Coluna 1 tendo sido deliberado por
unanimidade ceder o terreno conforme requerimento.Maria Madalena Alexandre O. Dias, Bilhete de Identidade nº
4633072, Contribuinte Fiscal nº 133033350, a solicitar a cedência de terreno no cemitério de Vale Travesso, freguesia
de Nossa Senhora da Piedade, Ourém, no Talhão 3, Letra N, Sepultura número 4, tendo sido deliberado por
unanimidade ceder o terreno conforme requerimento.António Santos Vieira, Bilhete de Identidade nº 505127, Contribuinte
Fiscal nº 133033368, a solicitar a cedência de terreno no cemitério de Vale Travesso, freguesia de Nossa Senhora da
Piedade, Ourém, no Talhão 3, Letra N, Sepultura número 5, tendo sido deliberado por unanimidade ceder o terreno
conforme requerimento.Maria Helena Figueiredo Lopes, Bilhete de Identidade nº 06016944, Contribuinte Fiscal nº
116874848, a solicitar a cedência de terreno no cemitério de Vale Travesso, freguesia de Nossa Senhora da Piedade,
Ourém, tendo sido deliberado por unanimidade ceder o terreno conforme requerimento. 4. Leitura e análise da
correspondência recebida.O Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da seguinte correspondência:4.1.
Carta da APCC (Associação para a Promoção Cultural da Criança), datada de 10 de Abril, para cujo conteúdo o executivo
tomou a devida nota;4.2. Informação Interna desta Junta de Freguesia sobre Prestação de Contas Via Electrónica, de 30-04-
2015, assunto sobre o qual o executivo ficou inteirado;4.3. Email da APAF (Associação Protectora dos Animais
Abandonados de Fátima), datado de 20-04-2015, a solicitar a cedência de terreno para a instalação de todos os
animais nas devidas condições e dentro da lei, tendo sido deliberado por unanimidade informar a referida associação que
esta Junta de Freguesia não dispõe, no momento presente, de um terreno com as características que se pretendem para
aquele efeito, devendo a entidade consultar a Câmara Municipal de Ourém para lhe expor a situação;4.4. Carta da
empresa &ldquo;Ourémviva&rdquo;, contendo nota de pagamento reportada a Dezembro de 2014, para cujo conteúdo
o executivo tomou conhecimento, sendo opinião unânime dos presentes que a Junta de Freguesia ficará a aguardar pela
liquidação dos meses subsequentes àquela data;4.5. Mail da empresa &ldquo;Temática&rdquo;, datado de 24-04-2015,
sob o assunto &ldquo;Programa de Televisão na RTP &ndash; A Minha Freguesia num Minuto&rdquo;, tendo o
executivo tomado conhecimento;4.6. Mail de Élia Colaço, da empresa &ldquo;MPV&rdquo;, de 23-04-2015, sob o assunto
&ldquo;Formação de Cursos de Aplicador de Fitofármacos&rdquo;, tendo o executivo tomado conhecimento;4.7. Mail da
empresa &ldquo;Sinaloeste&rdquo;, datado de 30-04-2015, contendo informação sobre toponímia, para o qual o executivo
ficou inteirado; 5. Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante
o mês de Abril.Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em livro próprio,
entre o número duzentos e trinta e oito e o número duzentos e noventa e um, que totalizaram o valor de cento e
cinquenta e nove 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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