
Acta 6/2015 - 18-03-2015

Aos dezoito dias do mês de Março 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 nº 5/2015, realizada no dia 4 de
Março de 2015;2. Leitura e análise da correspondência recebida; 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 continuam a existir duas pessoas / entidades
que apresentaram propostas ou manifestaram interesse no arrendamento das lojas situadas no Rés-do-Chão do edifício
sede da Junta de Freguesia (sendo que uma das propostas já foi analisada na Reunião Privada de 21 de Janeiro do
corrente (Acta nº 2/2015), assunto que mereceu a consideração e análise do executivo, após o que foi deliberado por
unanimidade estabelecer o valor mínimo de 800,00 (Oitocentos Euros) para o arrendamento das referidas
lojas.Seguidamente, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, informou que tem na sua posse dois orçamentos para a
realização de obras de melhoramento, acabamento e/ou requalificação do Parque de Merendas do Vale Travesso, e das
Fontes das localidades de Louçãs e Casal dos Matos. 1º Orçamento da empresa &ldquo;Freixiconstruções, Lda.&rdquo;,
com sede na Rua do Pomar, nº 1, Casal da Sobreira, 2435-529 Freixianda, o qual importa em 3.000,00 (Três Mil
Euros), mais IVA; 2º Orçamento da empresa &ldquo;Rubramac &ndash; Construções e Terraplanagens, Lda.&rdquo;, com
sede na Rua Domingos Dias, nº 87, Pêras Ruivas, 2435-597 Seiça, o qual apresenta um valor total de 3.255,00 (Três
Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Euros), mais IVA. Após análise e discussão sobre o assunto, foi o executivo sensível
aos valores apresentados, tendo sido deliberado por unanimidade aceitar o primeiro orçamento, no valor de 3.000,00
(Três Mil Euros), mais IVA, por ser aquele que apresenta um valor mais baixo, mais tendo sido deliberado por
unanimidade encarregar os serviços da secretaria de proceder ao respectivo cabimento.Por fim, o Senhor Presidente da
Junta de Freguesia, apresentou ao executivo um documento contendo o &ldquo;Estatuto do Direito de Oposição&rdquo;
da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Ourém, para cujo conteúdo os membros do executivo presentes
tomaram a devida nota. Neste âmbito, foi deliberado por unanimidade proceder à publicação e divulgação deste documento
no sítio da Internet da Junta de Freguesia. 1. Leitura, aprovação e assinatura da acta nº 5/2015, realizada no dia 04 de
Março de 2015.Foi lida a Acta nº 5/2015, realizada no dia 04 de Março 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;Sinaloeste&rdquo;, datado de 04-03-2015, a apresentar novos produtos
nas áreas da sinalética de trânsito, placas toponímicas, entre outras, para o qual o executivo ficou inteirado;2.2. Mail da
empresa &ldquo;Mutação&rdquo;, de 04-03-2015, contendo informações sobre a abertura do Novo Quadro Comunitário
de Apoio &ndash; Portugal 2020 &ndash;, assunto sobre o qual o executivo tomou conhecimento;2.3. Mail do Centro de
Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo, de 10-03-2015, sobre a &ldquo;Semana Aberta 2015&rdquo; que o
Serviço de Formação Profissional de Tomar vai levar a efeito entre os dias 13 e 17 de Abril próximos, tendo o executivo
ficado inteirado do assunto;2.4. Carta sobre o &ldquo;Programa Curto Circuito 2015&rdquo;, que contempla um
percurso na Freguesia de Nossa Senhora da Piedade no próximo dia 13 de Junho, assunto que mereceu a atenção dos
membros presentes, e do qual foi dada a devida nota;2.5. Mail da empresa &ldquo;Mutação&rdquo;, de 11-03-2015,
contendo informação sobre a abertura de candidaturas no âmbito do novo quadro comunitário Portugal 2020, destinadas à
Modernização e à Capacitação da Administração Pública, assunto de interesse relevante que o executivo tomou em boa
consideração;2.6. Mail de Alexandrina Pipa, da Quercus Ribatejo Estremadura, datado de 10-03-2015, a solicitar a
colaboração desta Junta de Freguesia na realização de Acções de Sensibilização Pública &ldquo;À Conversa Sobre
Ambiente&rdquo;, assunto que mereceu a maior atenção dos membros presentes, e Mail-Resposta do Senhor Presidente
da Junta de Freguesia, datado de 11-03-2015, a informar a referida entidade que esta autarquia está disponível para
aderir ao convite que lhe foi formulado;2.7. Mail da empresa &ldquo;Globalsoft&rdquo;, de 09-03-2015, sob o assunto
&ldquo;Sabia que o Inventário é obrigatório na apresentação anual de contas?&rdquo;, alertando para a obrigatoriedade
legal da Inventariação Física de Bens, tendo o executivo ficado inteirado da questão, e deliberado por unanimidade
mandar verificar se foi feito email a pedir orçamento para a inventariação;2.8. Mail do Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Ourém, datado de 12-03-2015, a convidar esta Junta de Freguesia a associar-se ao Município de Ourém
nas Festas do Município 2015, e a pedir a colaboração para a apresentação de sugestões/propostas que possam vir a
integrar as comemorações em referência, tendo sido deliberado por unanimidade informar a Câmara Municipal de Ourém,
na pessoa do seu presidente, que a Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade aceita o convite que lhe foi
endereçado, e que não tem nada a sugerir;2.9. Mail do Senhor Secretário da Junta de Freguesia, datado de 12-03-2015,
contendo minuta da acta nº 5/2015 e de Voto de Pesar, documentos que se destinavam a ser analisados e aprovados
na reunião de hoje, e dos quais o executivo tomou conhecimento;2.10. Mail de Patrícia e Serra, datado de 14-03-2015,
contendo Newsletter sobre projectos de apoio à contabilidade das Juntas de Freguesia, para o qual o executivo tomou
conhecimento;2.11. Carta da &ldquo;SPEM&rdquo; (Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla) a solicitar apoio
financeiro para as actividades que vai levar a efeito no corrente ano de 2015, assunto que mereceu a melhor atenção e
para o qual o executivo ficou muito sensibilizado, tendo sido deliberado por unanimidade ceder o valor de 100,00 (Cem
Euros), devido ao facto de existirem, na freguesia, vários fregueses portadores desta doença; Encerramento da
reunião.Uma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram vinte e três horas e
cinco minutos, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
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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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