
Acta 2/2015 - 21-01-2015

Aos vinte e um dias do mês de Janeiro 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 1/2015, realizada no dia 7 de
Janeiro 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, no âmbito do Protocolo de Delegação de
Competências nos domínios da Rede Viária e Arruamentos, celebrado entre o Município de Ourém e esta Junta de
Freguesia, recebeu da Câmara Municipal de Ourém (CMO) documentação (orçamento) para alcatroamento de ruas, e que
a CMO se encontra a concluir o processo concursal, findo o qual a Junta de Freguesia fará três consultas ou
solicitará três orçamentos a empresas prestadoras deste tipo de serviços, a fim de poder adjudicar as obras à empresa
que estiver melhor colocada para executar as referidas obras. O executivo da Junta de Freguesia ficou inteirado da
questão;Por sua vez, o Senhor Secretário, João Carlos de Jesus Pereira, deu nota de que está em aberto o período
informal de Avaliação do Desempenho dos Funcionários da autarquia, assunto que mereceu a melhor atenção do
executivo, tendo-se deliberado por unanimidade realizar uma reunião entre os avaliadores para analisar o assunto, tendo
sido agendado o próximo dia 27-01-2015, pelas 11h30; 1. Leitura, aprovação e assinatura da acta nº 1/2015, realizada no
dia 07 de Janeiro de 2015.Foi lida a Acta nº 1/2015, realizada no dia 07 de Janeiro 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. Carta da Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida, datada de 30-12-
2014, com a referência SL/ML/Of. 304/2014, a agradecer a colaboração desta Junta de Freguesia para a realização do
artigo publicado no jornal &ldquo;Diário de Leiria&rdquo; sobre aquela Fundação, para cujo conteúdo o executivo ficou
inteirado, não sem antes ter sido manifestado por unanimidade o regozijo pelo amável agradecimento;2.2. Mail de
Paulo Freitas Amaral, da empresa &ldquo;Globalsoft&rdquo;, de 16-01-2015, a solicitar o agendamento de uma reunião
para apresentação da &ldquo;Plataforma Cloud&rdquo;, pelo que o executivo, após análise, considerou que o assunto não
é relevante neste momento para a Junta de Freguesia, pelo que foi decidido por unanimidade arquivar a matéria em
apreço;2.3. Carta da Comissão de Festas de Nossa Senhora do Livramento, Vale Travesso, de 15 do corrente, a dar nota
da realização das Festas em honra da sua Padroeira para 2015, as quais terão lugar nos próximos dias 7, 8 e 9 de
Fevereiro, e bem assim a solicitar um donativo financeiro com vista a apoiar as actividades a desenvolver nos dias dos
festejos, assunto que mereceu a atenção da Junta de Freguesia, e que suscitou, por unanimidade, a atribuição de um
donativo no valor de 100,00 (Cem Euros);2.4. Folheto da empresa &ldquo;Gás Natural Fenosa&rdquo; a propor oferta
de serviços, para o qual a junta tomou conhecimento;2.5. Mail de Margarida Alvim, datado de 09-01-2015, sob o assunto
&ldquo;Seminário A Terra&rdquo;, que terá lugar no próximo dia 23 de Janeiro, em Lisboa, a solicitar a divulgação deste
evento e a colaboração para a recolha de inscrições. Pela sua parte, o executivo, embora solidário com esta iniciativa,
manifestou, por unanimidade, a sua indisponibilidade para participar naquela Seminário, apenas por incompatibilidade
de agendas;2.6. Proposta de Arrendamento das lojas situadas no Rés-do-Chão do edifício sede da Junta de Freguesia,
proposta essa com data de 16-01-2015, cuja proponente é Maria da Graça de Abreu Henriques, com morada na Rua
dos Álamos, em Ourém, para cujo conteúdo o executivo tomou conhecimento. O assunto foi amplamente analisado
pelo executivo, o qual entendeu, por unanimidade, que as propostas apresentadas eram relativamente baixas, pelo que,
também por unanimidade, se decidiu aguardar por novas propostas que sejam mais vantajosas para a Freguesia;--
   Encerramento da reunião.Uma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram
vinte e duas horas e vinte 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
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