
Acta 5/2015 - 04-03-2015

Aos quatro 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 das actas números 3/2015 e 4/2015,
realizadas nos dias 04 de Fevereiro e 19 de Fevereiro 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 Fevereiro; 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 do executivo presentes que surgiu uma ruptura de água no Cemitério
do Vale Travesso, mais concretamente na parte nova do Cemitério, o que originou um consumo excessivo de água,
cerca de 1200 metros cúbicos, estando o assunto a ser devidamente acompanhado pelos órgãos autárquicos,
designadamente pelo Senhor Presidente e pelo 1º Vogal da Junta de Freguesia, ficando o executivo inteirado da
questão em análise.Mais informou o Senhor Presidente, que existem 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, tendo-se deliberado por unanimidade manter os
pressupostos do que sobre o assunto havia sido deliberado em 21 de Janeiro último, e bem assim estabelecer o dia 31
de Março de 2015 como data limite para a apresentação / recepção de novas propostas, sem prejuízo de, na reunião do
próximo dia 18 de Março, a questão ser retomada para nova análise, por parte do executivo da Junta de Freguesia.O
Senhor Presidente da Junta de Freguesia, apresentou também ao executivo um &ldquo;pré-esboço&rdquo; manuscrito
de um projecto de embelezamento para o terreno onde existiu a Escola Primária na localidade de Vale Travesso,
informando que já foi pedido à Câmara Municipal a elaboração de um anteprojecto, assunto para o qual o executivo tomou
conhecimento.Seguidamente, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, propôs que se fizesse uma alteração ao
procedimento interno de compras a fornecedores, pelo que, após análise e discussão, se deliberou por unanimidade
proceder a essa alteração e emitir uma ordem de serviço que reflicta essas modificações.Por seu lado, o Segundo Vogal
Anabela Lopes Pereira Cardoso, tomou a palavra para propor que esta autarquia apresente um Voto de Pesar pelo
recente falecimento do cidadão oureense e ex-funcionário desta Junta de Freguesia, Senhor Abel Inácio de Oliveira,
gesto a que imediatamente todo o Executivo se associou, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar o Voto de
Pesar que a seguir se transcreve:&ldquo;VOTO DE PESAR | 3-2015ASSUNTO: Abel Inácio de
OliveiraENQUADRAMENTOA Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Ourém, tomou conhecimento do
recente falecimento do seu ex-funcionário, Senhor Abel Inácio de Oliveira.O Senhor Abel Inácio de Oliveira iniciou
funções nesta autarquia em 22 de Outubro de 1993, tendo-se aposentado em 08 de Setembro de 2007, o que perfaz um
total de 14 anos ao serviço desta Junta de Freguesia.É de enaltecer todo o trabalho que desenvolveu, assim como as suas
capacidades técnicas e humanas, ficando a memória de uma pessoa de trato fácil e marcante, imagem da qual o
executivo desta Junta de Freguesia não podia deixar de fazer perdurar no tempo.Deste modo, o Executivo da Junta de
Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Ourém, reconhecendo todos os valiosos contributos que soube dar à
freguesia, atribuí o presente Voto de Pesar, a título de homenagem e reconhecimento público.Do teor do Voto de Pesar
deverá ser dado conhecimento à respectiva família.Ourém, 04 de Março de 2015O Presidente da Junta de FreguesiaO
Secretário da Junta de FreguesiaO Tesoureiro da Junta de FreguesiaO Primeiro Vogal da Junta de FreguesiaO
Segundo Vogal da Junta de Freguesia&rdquo;.Por sua vez, o Senhor Secretário, deu nota de que foi interpelado pelo
cidadão oureense, Senhor José Augusto Leal, no sentido de saber qual a razão de se encontrar há mais de um ano um
andaime erguido numa passagem pedonal, situada entre as Bombas de Gasolina da &ldquo;Galp&rdquo; e o
Conservatório de Música, em Ourém, tendo o Senhor Presidente da Junta se disponibilizado prontamente para
averiguar a questão, e informar o Senhor Secretário assim que tiver mais informações. 1. Leitura, aprovação e assinatura
das actas números 3/2015 e 4/2015, realizadas nos dias 04 de Fevereiro e 19 de Fevereiro de 2015,
respectivamente.Foram lidas as Actas números 3/2015 e 4/2015, realizadas nos dias 04 de Fevereiro e 19 de Fevereiro
de 2015, as quais foram aprovadas 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 da empresa &ldquo;OK-
Portugal&rdquo;, datado de 18-02-2015, a publicitar a sua Aplicação de Gestão de Cemitérios, para o qual o executivo
tomou conhecimento;3.2. Mail da Câmara Municipal de Ourém, de 18-02-2015, sob o assunto &ldquo;Reposição do
feriado do 1º Dezembro&rdquo;, contendo informação e documentação sobre a matéria, para o qual a Junta de Freguesia
tomou conhecimento;3.3. Mail de Telma Virtudes, do jornal &ldquo;O Mirante&rdquo;, de 02-03-2015, a propor a
participação desta Junta de Freguesia no seu &ldquo;Guia Autárquico 2013/2017&rdquo;, assunto para o qual o
executivo tomou conhecimento, tendo sido deliberado por unanimidade informar a referida entidade que, neste
momento, a Junta de Freguesia não tem disponibilidade financeira para aceitar a colaboração proposta;3.4. Carta da
APDAF, datada de 20-02-2015, com a referência &ldquo;Ofício nº 13/2015&rdquo;, contendo agradecimento pela
colaboração prestada por esta Junta de Freguesia àquela associação, mais concretamente pela oferta de bilhetes para o
Jardim Zoológico de Lisboa, carta que mereceu a melhor atenção por parte do executivo e da qual tomou a devida
nota;3.5. Mail da Direcção do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém, datado de 27-02-2015, a convidar para a
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Palestra que vai levar a efeito no próximo dia 10-03-2015, no âmbito do Projecto de Formação Parental &ldquo;Escola Com
Pais&rdquo;, assunto para o qual o executivo tomou conhecimento; 4. Confirmação referente à emissão de documentos
emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o mês de Fevereiro.Pela Secretaria da Junta de Freguesia
foram emitidos documentos, que foram registados em livro próprio, entre o número cento e nove e o número cento e
oitenta e dois, que totalizaram o valor de duzentos e vinte e dois 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
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

Freguesia de N.ª S.ª da Piedade

http://www.jf-nspiedade.pt Produzido em Joomla! Criado em: 19 July, 2018, 10:48


