
Acta 1/2015 - 07-01-2015

Aos sete 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 19/2014, realizada no dia 17 de
Dezembro de 2014;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
Dezembro; 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 propor que a
Junta de Freguesia apresente um Voto de Pesar pelo recente falecimento do oureense José Filipe Borga, 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 | 2-2015ASSUNTO: José Filipe BorgaENQUADRAMENTOA freguesia
de Nossa Senhora da Piedade, Ourém, no passado sábado, dia 3 de Janeiro, assistiu com pesar e consternada à triste
e súbita partida de mais um seu conterrâneo, o José Filipe Borga, havia cinquenta e um anos que a cidade de Ourém o
viu nascer e com ele foi convivendo lado-a-lado.Fez parte de algumas das associações mais emblemáticas da cidade,
dedicando-lhes o seu saber e impulsionando as suas actividades, conhecendo-se-lhe muitas facetas, como a sua
dedicação ao apoio ao desporto, à acção social, ou àquela que exibia com orgulho, a aeronáutica, que lhe permitiu, de resto,
divulgar a cidade de Ourém e o seu concelho pelo ar, através de milhares de fotografias que foi publicando, e, dessa
forma, contribuindo para a divulgação e valorização da imagem da nossa freguesia.O Executivo da Junta de Freguesia de
Nossa Senhora da Piedade, Ourém, reconhecendo, por isso, todos estes 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, 07 de Janeiro 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;. 1. Leitura, aprovação e assinatura da acta nº 19/2014, realizada no dia 17
de Dezembro de 2014.Foi lida a Acta nº 19/2014, realizada no dia 17 de Dezembro de 2014, a qual foi aprovada, com a
abstenção por parte do Primeiro Vogal, António Domingos Oliveira Sousa, o qual fez a seguinte declaração de voto:
&ldquo;abstenho-me por não ter estado presente na reunião do dia 17 de Dezembro de 2014&rdquo;. 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. Carta da empresa &ldquo;Globalsoft bsc&rdquo;, datada de 20 de Novembro, sob o assunto
&ldquo;Apoios e Tecnologia&rdquo;, carta que o Executivo analisou na última reunião, e que voltou a analisar na
reunião de hoje, tendo-se deliberado por unanimidade esperar por uma próxima oportunidade para aferir da importância /
oportunidade do projecto;3.2. Carta do &ldquo;Grupo dos Amigos do Zoo&rdquo; (Jardim Zoológico de Lisboa), a
informar os valores dos ingressos para o ano de 2015, tendo a Junta deliberado por unanimidade continuar a usufruir
destas vantagens, devendo os serviços, para o efeito, enviar àquela organização o valor de 25,00 (Vinte e Cinco Euros)
para pagamento da quota anual, e bem assim adquirir cinquenta ingressos, no valor de 14,00 (Catorze Euros) cada,
perfazendo um total de 725,00 (Setecentos e Vinte e Cinco Euros);3.3. Carta da APARL &ndash; Associação Portuguesa
Amigos Raoul Follereau, datada de Janeiro de 2015, a solicitar apoio na divulgação da campanha que assinala o 62º Dia
Mundial dos Leprosos, a ter lugar no próximo dia 25 de Janeiro, para a qual a Junta tomou conhecimento, tendo sido
deliberado por unanimidade participar na campanha de recolha de donativos, através da colocação, na secretaria da
Junta de Freguesia, de uma caixa própria destinada ao efeito, e, por outro lado, também por unanimidade, se decidiu
contribuir com o envio da quantia de 50,00 (Cinquenta Euros), para além dos donativos recolhidos na referida caixa; 4.
Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o mês de
Dezembro.Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em livro próprio,
entre o número novecentos e setenta e três ao número mil e trinta, que totalizaram o valor de cento e setenta e
quatro euros. Encerramento da reunião.Uma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar,
quando eram dezanove horas e quarenta e cinco 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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