
Acta 7/2015 - 01-04-2015

Ao primeiro dia do mês de Abril de dois mil e quinze, 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 6/2015, realizada no dia 18
de Março 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 Março;5. Apreciação e
aprovação dos Documentos de Prestação de Contas, referentes ao ano de 2014; 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 as obras de requalificação
do Parque de Merendas da localidade de Vale Travesso já se encontram em fase de execução, e que já foi construído
um muro com 10 (dez) metros ao longo da via principal que dá acesso ao lugar de Vale Travesso. Mais informou que
os cedros existentes no local estão secos e a tirar a visibilidade ao parque, pelo que propõe &ndash; de acordo com o
orçamento apresentado pela empresa &ldquo;Freixiconstruções, Lda.&rdquo;, com sede na Rua do Pomar, nº 1, Casal da
Sobreira, 2435-529 Freixianda &ndash; a construção de um muro com dois blocos e a colocação de uma rede zincada,
com uma altura de 1,20 metros, no comprimento do parque e na extensão da frente voltada para a EN356, com um
custo total de 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Euros), mais IVA. Apresentada e analisada a proposta, foi a mesma
aprovada por unanimidade.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, terminou, informando os presentes que dispõe
de 3 (Três) orçamentos para aquisição de 100 (Cem) Toneladas de Tuvenan e 30 (Trinta) Toneladas de Pó de Pedra, das
empresas &ldquo;Lena-Agregados&rdquo;, &ldquo;Mota-Engil&rdquo; e &ldquo;J.J.R. Construções&rdquo;, tendo-se
constatado que o orçamento da empresa &ldquo;Lena-Agregados&rdquo; é o mais económico. Após análise e discussão
sobre o assunto, deliberou-se por unanimidade adquirir à empresa &ldquo;Lena-Agregados&rdquo; 100 (Cem) Toneladas
de Tuvenan e 30 (Trinta) Toneladas de Pó de Pedra, e adquirir à empresa &ldquo;Mota-Engil&rdquo; 100 (Cem)
Toneladas de Tuvenan, pelo facto de o produto ser de melhor qualidade, apesar do seu maior custo. 1. Leitura, aprovação
e assinatura da acta número 6/2015, realizada no dia 18 de Março de 2015.Foi lida a Acta número 6/2015, realizada no
dia 18 de Março de 2015, a qual foi aprovada por unanimidade. 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 do Juventude
Ouriense, datado de 17-03-2015, a informar da realização do II Torneio de Patinagem Artística &ndash; Cidade de Ourém
&ndash;, que terá lugar no Pavilhão Desportivo do Pinheiro, no próximo dia 25 de Abril do corrente, e a solicitar apoio
financeiro para fazer face às despesas de organização deste evento, assunto para o qual o executivo tomou em devida
nota, tendo sido deliberado por unanimidade ceder o valor de 150,00 (Cento e Cinquenta Euros), e bem assim
disponibilizar a bandeira e autorizar o uso do símbolo da freguesia;3.2. Mail do Partido Socialista, de 25-03-2015, a pedir
a cedência da sala de reuniões da Junta de Freguesia para a realização de uma Assembleia Geral de Militantes daquele
partido, tendo-se deliberado por unanimidade ceder a referida sala;3.3. Mail de Paulo Freitas Amaral, da empresa
&ldquo;Globalsoft&rdquo;, datado de 25-03-2015, sob o assunto &ldquo;Elaboração de Candidaturas gratuitas aos fundos
comunitários &ndash; Abertura a 20 de Abril &ndash; Modernização da Administração Pública &ndash; Portugal
2020&rdquo;, a disponibilizar os seus serviços gratuitos para a elaboração de candidaturas a fundos comunitários no
âmbito da modernização da administração pública local, assunto que, após analisado, suscitou a aprovação unânime dos
presentes no sentido de encarregar os serviços da secretaria de pedir àquela empresa um orçamento para um projecto
relacionado com este tema, designadamente ao nível dos três primeiros pontos referenciados no mail, e/ou outros que
julguem ou verifiquem ser necessários; 4. Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da
Junta de Freguesia, durante o mês de Março.Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que
foram registados em livro próprio, entre o número cento e oitenta e três e o número duzentos e trinta e sete, que
totalizaram o valor de cento e sessenta e dois euros. 5. Apreciação e aprovação dos Documentos de Prestação de Contas,
referentes ao ano de 2014.Foram submetidos a aprovação do Órgão Executivo os documentos de prestação de contas do
ano económico de dois mil e catorze, nomeadamente, Controlo Orçamental de Despesa, Controlo Orçamental de Receita,
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos, Fluxos de Caixa, Contas de Ordem, Operações de Tesouraria,
Modificações do Orçamento de Receita, Modificações do Orçamento de Despesa, Modificações ao Plano Plurianual de
Investimentos, Outras Dívidas a Terceiros, Contratação Administrativa - Situação dos Contratos, Transferências e
Subsídios, Caracterização da Entidade, Relatório de Gestão, Guia de Remessa, Resumo Diário de Tesouraria, Síntese das
Reconciliações Bancárias e Relação Nominal dos Responsáveis.Estes mapas foram presentes a esta reunião, foram
assinados pelos membros presentes, encontram-se integralmente elaborados e devidamente arquivados, estando
disponíveis para consulta, quando tal for solicitado.Os documentos, Aplicações em Activos de Rendimento Fixo e
Variável, Empréstimos, Mapa de Fundo de Maneio e Relação de Acumulação de Funções não foram elaborados, devido a
não se verificarem estas situações no ano económico de dois mil e catorze.Os documentos de prestação de contas
apresentam um saldo de gerência ao ano anterior no total de Cento e oitenta e seis mil novecentos e sessenta e sete
euros e oitenta e dois cêntimos, sendo, Cento e oitenta e seis mil trezentos e vinte e três euros e vinte e um
cêntimos, de execução orçamental e seiscentos e quarenta e quatro euros e sessenta e um cêntimos, de operações de
tesouraria. A receita soma um total de cento e noventa e cinco mil novecentos e trinta e um euros e quarenta e nove
cêntimos.A despesa soma um total de cento e cinquenta mil quinhentos e sessenta e sete euros e quarenta e sete
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cêntimos.O saldo total para a gerência seguinte é de duzentos e trinta e dois mil trezentos e trinta e um euros e
oitenta e quatro cêntimos, sendo duzentos e trinta e um mil quatrocentos e quinze euros e cinquenta e oito cêntimos
de execução orçamental e novecentos e dezasseis euros e vinte e seis cêntimos de operações de tesouraria.A Junta de
Freguesia por votação nominal deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a prestação de contas do ano económico
de dois mil e catorze.Foi deliberado remeter os documentos supracitados à apreciação da Assembleia de
Freguesia. Encerramento da reunião.Uma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar,
quando eram dezanove horas e quarenta 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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