
Acta 1/2016 - 28-04-2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONCELHO
DE OURÉM, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016. Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e
dezasseis pelas vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu, em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de Nossa
Senhora da Piedade &ndash; Ourém, na Sala de Sessões, sita no Edifício Sede da Junta de Freguesia, convocada nos
termos da alínea b) n.º 1 do Artigo 14.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conforme anúncio público fixado por
Edital de 14 de abril de dois mil e dezasseis, do qual constava a seguinte Ordem de Trabalhos:	1.	Período Antes da
Ordem do Dia:		1.1.	Apreciação e votação da Ata n.º 04/2015, da Sessão Ordinária realizada no dia 22 de dezembro de
2015;	1.2.	Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta, acerca da atividade desta e da situação
financeira da Freguesia, nos termos da alínea e), n.º 2, do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro;	1.3.	Apresentação de assuntos de interesse local;	1.4.	 Leitura resumida do expediente.	2.	Ordem do
Dia:		2.1.	Período de intervenção aberto ao público;		2.2.	Apreciação e votação dos mapas referentes à prestação de contas do ano
de 2015;	2.3.	Discussão e votação das alterações introduzidas ao Regulamento de Licenciamento de Atividades Diversas da
Freguesia;	2.4.	Discussão e votação das alterações introduzidas ao Regulamento de Apoio ao Associativismo Cultural e
Desportivo da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade.	Assinaram a lista de presença os seguintes membros:	(PS) -
Avelino da Conceição Subtil, João Nuno Crespo Godinho de Oliveira, Rui Manuel Pereira Verdasca, Natália Pereira
Paulino e Sónia Raquel dos Reis Costa.	(PPD/PSD-CDS-PP) - André de Oliveira Lopes, Ana Sofia Gonçalves Reis, Jaime
Manuel Reis Oliveira Homem, José António da Silva Santos, Maria José Costa Martins e  Vítor Manuel Rodrigues
Marques.	Não compareceu à sessão:	(MOVE) - Pedro Miguel de Sousa Ferreira Cancela.		Em cumprimento do n.º 1 do
artigo 12.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Junta de Freguesia
fez-se representar pelo Presidente, Sr. José Ferreira Vieira, tendo igualmente, nos termos do n.º 3 do artigo acima
referido, comparecido à sessão os seguintes vogais:	Secretário da Junta de Freguesia: 	João Carlos de Jesus
Pereira;	Tesoureiro da Junta de Freguesia:	Renato Amílcar Marques Lopes; 	2.º Vogal da Junta de Freguesia: 	Anabela
Lopes Pereira Cardoso;	Verificando a existência de quórum, o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia declarou
aberta a sessão, pelas vinte e uma horas e quarenta minutos, tendo de imediato dado conhecimento ao plenário do
pedido de suspensão de mandato apresentado no dia 23 de abril pela vogal eleita pelo Partido Socialista, Ana Maria da
Encarnação Nunes Bernardo André, por motivo de ausência do país, pelo período de 218 dias, contando desde o dia 26
de abril até ao dia 30 de novembro.	Assim, em cumprimento do disposto no número dois do artigo 77.º da Lei n.º 169/99
de 18 de Setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e tendo em conta o estipulado na alínea
a) do n.º 1 do artigo 8.º do Regimento da Assembleia, o Sr. Presidente colocou à apreciação do plenário o pedido de
suspensão, não tendo o mesmo registado qualquer oposição, uma vez que o motivo apresentado se encontra previsto na
alínea d) do referido artigo 8.º do Regimento.	Nos termos do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a
redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e conforme estipula o Regimento da Assembleia de Freguesia no
seu artigo 10.º, a vaga ocorrida por suspensão de mandato é preenchida pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem
da respetiva lista, pelo que, em conformidade com o disposto no número 7 do referido artigo 77.º da Lei n.º 169/99, foi
convocado o senhor Luís David Inácio.	Constatando-se sua comparência, o Sr. Presidente da Assembleia procedeu à
verificação da sua identidade e legitimidade, conferindo-lhe posse.	Verificando-se a ausência do 2.º Secretário, Pedro
Miguel de Sousa Ferreira Cancela, o Sr. Presidente, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do Regimento, designou a vogal
Ana Sofia dos Reis Gonçalves para o substituir nas funções o que foi aceite, por unanimidade, pelo plenário.	Recomposta
a Mesa e estando reunidas as condições necessárias para o efeito, o Sr. Presidente da Assembleia, Avelino da Conceição
Subtil, deu início ao cumprimento da Ordem de Trabalhos. 1. Período Antes da Ordem do Dia:	1.1. Apreciação e votação da
Ata n.º 4/2015, da Sessão Ordinária realizada no dia 22 de dezembro de 2015.	Tendo a ata sido enviada previamente a
todos os membros da assembleia, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou à consideração a dispensa
da sua leitura, o que mereceu a concordância unânime, após o que a colocou à apreciação do plenário.	Não se tendo
registado inscrições para intervir, a Ata foi de imediato colocada à votação, tendo sido aprovada, com a abstenção do vogal
Luís David Inácio, por não ter estado presente.	 1.2. Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta,
acerca da atividade da Junta, bem como da situação financeira da Junta de Freguesia, nos termos da alínea e), n.º 2, do
artigo 9.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.	A seguir se transcreve na íntegra, o texto referente à comunicação
prestada pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia.	 &ldquo;Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia
	Exmo. Sr. 1.º Secretário 	Exmo. Sr. 2.ª Secretária 	Exmas. Senhoras e Exmos. Senhores Vogais	&ldquo;Cumprimento
vossas excelências nesta primeira reunião do ano corrente e informar-vos da atividade na Freguesia no período destes
últimos quatro meses.	1 - Limpeza Bermas e Valetas 	Neste período o tempo tem sido bastante chuvoso, provocando
buracos e lama nas vias. A sua manutenção e a limpeza das valetas, aquedutos e bermas é mais difícil devido ao
desconforto da lama que se produz. 	De qualquer forma temos procurado satisfazer os interessados, minimizando o
melhor possível, tapando os buracos com touvenant ou saibro. 	No inicio deste ano adquirimos mais de 200 toneladas de
touvenant.	2 &ndash; Alcatroamentos	Já definimos as vias em que pretendemos colocar massas asfálticas no decorrer
deste ano, tendo entregado nos serviços Municipais os processos para nos ajudarem nos procedimentos para o ajuste
direto.	As vias a pavimentar são as seguintes:	No Lugar da Lourinha:	Rua Casal do Zebra;	Travessa do Simões;	Rua da
Fonte.	      No Lugar Alqueidão:	Rua Casal do Rato;	Rua Casal do Gago.	Sendo o Alqueidão o lugar com maiores problemas
na rede viária, para além destas duas vias temos a promessa da Câmara Municipal de que no decorrer deste ano o
Município pavimentará a Estrada da Mata, ficando este lugar com os problemas resolvidos, ficando a ligação ao Pinheiro
e a estrada municipal para a Gondemaria, à espera que a Câmara Municipal proceda ao seu asfaltamento.	3 - Parque de
Merendas de Nossa Senhora da Piedade	Neste período procedemos à pintura do parque e do envolvente, o estaleiro da
freguesia, e iremos cimentar o chão por detrás da churrasqueira, para evitar infiltrações na parede desta e o surgimento
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de manchas nos azulejos e na pintura. 	Agendámos a inauguração deste espaço para o dia 4 de Junho próximo, no âmbito
do seguinte programa de atividades:	Dia 3	 o	19.00 horas - Abertura do espaço para servir jantar, numa organização de
Grupo de Jovens do Vale Travesso;	o	21.00 horas - Atuação do conjunto  ÀS100SÃO,  grupo musical para diversão dos
assistentes.		Dia 4 	o	14.00 horas -  Visita à freguesia com o senhor presidente da Câmara Municipal, para ver in loco os
alcatroamentos e anomalias que existem na freguesia;	o	16.30 horas - Inauguração do Parque de Merendas e oferta de
lanche à população.;	o	19.00 horas - Concerto pela Banda Juvenil da AMBO;	o	21.00 horas - Atuação de outro grupo musical a
definir;	o	24.00 horas - Encerramento.	Desde já convidamos todos Vossas excelências a estarem presentes nesta
inauguração em todos os momentos descritos.	Este espaço pretende ser o local para o qual a freguesia convidará
futuramente as associações a participar, dando continuidade a esta iniciativa que denominamos &ldquo;FESTA NO
PARQUE&rdquo;.	4 &ndash; Equipamentos	Todo o equipamento tem funcionado dentro do que é necessário. No início
deste ano foi adquirido um gerador para podermos ligar equipamento que possuímos, nos locais onde não temos
corrente elétrica, tornando mais fácil a sua utilização	.5 - Fonte do Pinheiro	Entregámos na Câmara Municipal o projeto
para elaboração do procedimento de ajuste direto, embora também aguardemos protocolo com a componente financeira
para esta construção. Andamos à espera do projeto e do protocolo há muito tempo, sendo nosso desejo arrancar com
esta obra este ano.	6 &ndash; Edifício	Solicitámos orçamentos para a pintura do 1.º andar deste edifício, visando dar uma
nova imagem do mesmo. Pensamos também adquirir algumas cadeiras para a sala disponível naquele andar, para
possibilitar a resposta a solicitações de espaço para reuniões, de caráter politico ou associativo, evitando o recurso
sistemático ao Salão Nobre para esse fim.	É toda a informação disponível para vos oferecer neste momento. Nada mais
tenho a comunicar, estando disponível para qualquer esclarecimento que entendam solicitar.&rdquo;	 Esta intervenção não
foi objeto de qualquer pedido de esclarecimento.	 1.3. Apresentação de assuntos de interesse local. 	Neste ponto o vogal
André Lopes pediu a palavra para questionar o executivo sobre os melhoramentos da rede viária anunciados,
nomeadamente no que se refere à Estrada da Mata, mostrando a sua preocupação para a programação do asfaltamento da
mesma, sem antes se realizarem obras na substituição das condutas de água, assim como, com a rede de esgotos que
não passam naquela localidade.	O Sr. Presidente da Junta tomou a palavra e afirmou que é racional a observação feita
pelo vogal André Lopes, no entanto este é um assunto que está também sob a responsabilidade da Câmara Municipal,
pelo que a Junta de Freguesia, não tem poder de decisão. Perante este facto, os vogais do PSD/CDS-PP, solicitaram
que a Junta de Freguesia faça chegar ao executivo camarário um parecer onde manifestem a preocupação e o
descontentamento com este assunto problemático.	Continuando no uso da palavra, o vogal André Lopes, e ainda sobre
o assunto em debate, o asfaltamento das estradas, questionou o Sr. Presidente da Junta sobre o porquê da estrada
que passa junto à serração no Pinheiro, não estar alcatroada. O Sr. Presidente respondeu dizendo que existe uma questão
de estremas particulares para ser resolvida e que, enquanto esse assunto não estiver esclarecido, será difícil realizar o
asfaltamento da estrada em questão. 	O vogal André Lopes, questionou o executivo se está informado sobre a colocação
de estacas junto dos terrenos e vias pública, onde passa o troço do IC9. O Sr. Presidente da Junta respondeu dizendo
que não tinha conhecimento do sucedido.	O vogal André Lopes levou a debate o tema &ldquo;Requalificação da Avenida
D. Nuno Alvares Pereira&rdquo;, que é a via central da cidade e que está totalmente dentro do limite da freguesia.
Neste sentido, interrogou o Sr. Presidente se os responsáveis pelo projeto pediram um parecer à Junta de Freguesia,
uma vez que se trata de um espaço que também diz respeito à utilização dos cidadãos desta freguesia. O Sr. Presidente
respondeu que o executivo não foi consultado durante a elaboração do projeto, mas que já foi recebida uma cópia do
mesmo para ser analisado, no entanto ainda não tiveram oportunidade de o fazer. Após esta justificação o vogal André
Lopes, em representação da bancada PSD/CDS-PP, mostrou o descontentamento relativamente a este assunto,
nomeadamente no que toca à atuação do executivo camarário.	       1.4. Leitura resumida do expediente.	O Sr. presidente da
mesa deu a conhecer aos presentes que não há expediente: 	 2. Ordem do Dia:	2.1. Período de intervenção aberto ao
público.		O Senhor Presidente da Assembleia verificou a não existência de público para intervir na presente reunião.	 2.2.
Apreciação e votação dos mapas referentes à prestação de contas do ano de 2015.	Entrando neste ponto da ordem de
trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia solicitou ao Sr. Presidente da Junta que fizesse a apresentação dos mapas
referentes à prestação de contas do ano de dois mil e quinze. 	Tomando a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia
fez a leitura de uma síntese da Contas de Gerência do ano de dois mil e quinze.	Após a sua intervenção foi questionado
pelo vogal Vítor Marques, sobre os gastos que se fizeram com a empresa de consultadoria, uma vez que são superiores
aos efetuados no ano passado. O Sr. Presidente justifica este gasto com um trabalho extra, relatório do património da
freguesia, elaborado por esta entidade. Nada mais havendo a questionar, os documentos foram aprovados por
unanimidade.	 2.3. Discussão e votação das alterações introduzidas ao Regulamento de Licenciamento de Atividades
Diversas da Freguesia.	O Sr. Presidente da Mesa colocou à discussão a proposta de alterações ao Regulamento de
Licenciamento de Atividades Diversas da Freguesia apresentada pela Junta de Freguesia, não se tendo verificado
qualquer pedido de intervenção.	Assim, submeteu a proposta a votação, tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade.	 2.4. Discussão e votação das alterações introduzidas ao Regulamento de Apoio ao Associativismo Cultural e
Desportivo da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade.	O Sr. Presidente da Mesa colocou à discussão a proposta de
alterações ao Regulamento de Apoio ao Associativismo Cultural e Desportivo da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade
apresentada pela Junta de Freguesia, não se tendo verificado qualquer pedido de intervenção.Assim, submeteu a
proposta a votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.	 Encerramento da reunião:	Concluída a reunião, o
Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, deu esta por encerrada, quando eram 23.00 horas, da qual, para
constar, foi elaborada a presente Ata que vai ser assinada pela Mesa.
O Presidente da Assembleia de Freguesia 
O Primeiro Secretário da Assembleia de Freguesia 
O Segundo Secretário da Assembleia de Freguesia
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