
Acta 16/2016 - 03-08-2016

Aos três dias do mês de Agosto de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas e trinta minutos, 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.Período de &ldquo;Antes da Ordem
do Dia&rdquo; &ndash; Artigo 52º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro;1. Leitura, aprovação e assinatura da acta
número 15/2016, realizada no dia 06 de Julho de 2016;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 Julho; 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.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, começou por
informar os membros do executivo presentes que, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, Cartão de Cidadão
nº 01583573, com validade até 21-01-2021, vai ser pedido ao IMTT matrícula para a Motoniveladora, propriedade desta
freguesia. Neste sentido, foi deliberado pelo executivo, por unanimidade, dar planos poderes ao Senhor Presidente,
para poder assinar os documentos referentes à legalização do pedido de matrícula.Por outro lado, o Senhor Secretário, na
sequência de um pedido efectuado pelo Senhor Presidente, apresentou uma proposta de Inquérito às Associações da
Freguesia, no âmbito da realização da &ldquo;Festa no Parque&rdquo;, com o objectivo de as auscultar sobre o que
pensam relativamente às dinâmicas futuras desta Festa. Após análise à proposta, o executivo deliberou, por unanimidade,
concordar com o seu conteúdo, e bem assim remeter o referido inquérito às associações da freguesia, a fim de elas se
poderem pronunciar sobre o mesmo.Para efeitos de apreciação e aprovação da 2ª Revisão Orçamental referente ao ano de
2016, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, apresentou os seguintes documentos:(i) Mapa de Revisão Orçamental
(Receita) 2016;(ii) Mapa de Revisão Orçamental (Despesa) 2016;Após análise e discussão dos documentos, foram os
mesmos aprovados, por unanimidade, e assinados por todos os membros do executivo presentes.Seguidamente, o
Senhor Presidente da Junta de Freguesia, referiu-se à necessidade de dar continuidade às obras de requalificação da rede
viária e arruamentos da freguesia, e bem assim de proceder à reabilitação do fontanário, sito na localidade do Pinheiro.
Tendo em conta que as obras de requalificação da rede viária e arruamentos ascendem a 74.492,50 Euros (Setenta e
quatro mil, quatrocentos e noventa e dois euros e cinquenta cêntimos) e as obras de reabilitação do fontanário do
Pinheiro a 42.652,36 Euros (Quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois mil e trinta e seis cêntimos), valores aos
quais acresce IVA à taxa legal em vigor, e após análise ao assunto, o executivo deliberou, por unanimidade, abrir
concurso por ajuste directo destinado àqueles fins, e fazer convite à empresa Desarfate &ndash; Desaterros de Fátima,
Lda., com sede na Rua da Pedreira, nº 60, Casa Velha, 2495-350 Fátima.Finalmente, o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia, em virtude de alguns membros do executivo se encontrarem de férias aquando da realização da próxima
reunião quinzenal, agendada para 17-08-2016, propôs que a mesma não se realizasse. Após análise ao assunto, o
executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada. 1. Leitura, aprovação e assinatura da acta
número 15/2016, realizada no dia 06 de Julho de 2016.Foi lida a acta número 15/2016, realizada no dia 06 de Julho de
2016, a qual foi aprovada por unanimidade. 2. Atendimento ao Público.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia,
verificou existir a comparência de público na sala, o Senhor José Luís Henriques Ferreira, da localidade de
Louçãs.Tomou a palavra, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, para agradecer a presença do público na sala, e
mais uma vez enaltecer o facto de ser muito importante a participação dos fregueses na resolução dos problemas que lhes
digam directamente respeito.Seguidamente, tomou a palavra o Senhor José Luís Henriques Ferreira, da localidade de
Louçãs, para solicitar à Junta de Freguesia que o apoie na construção do acesso à sua propriedade particular, cujo terreno se
situa junto à fonte do lugar das Louçãs.Após discussão sobre o assunto, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia
informou o Senhor José Luís Henriques Ferreira que não era possível esta autarquia ir ao encontro da sua pretensão, em
virtude de a Junta não ter por hábito a colocação de tubos ou aquedutos de acesso às propriedades particulares, sendo
esta uma responsabilidade dos próprios, pelo que o mesmo ficou esclarecido.O Senhor José Luís Henriques Ferreira,
abandonou a sala quando eram dezoito horas e cinquenta minutos. 3. Leitura e análise da correspondência recebida.O
Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da seguinte correspondência:3.1. Mail do Juventude Ouriense,
datado de 15 de Julho de 2016, contendo documentação necessária para efectuar a sua inscrição na base de dados das
associações desta freguesia, para efeitos do disposto no artigo 5º do Regulamento de Apoio ao Associativismo Cultural e
Desportivo da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, assunto para o qual o executivo ficou inteirado;3.2. Mail da
ANAFRE &ndash; Delegação Distrital de Santarém, datado de 01-08-2016, sob o assunto &ldquo;Orientação estratégica e
orçamento 2016&rdquo;, a dar nota da orientação estratégica para o biénio 2016/2017, assim como do orçamento do
corrente ano, assunto que mereceu a melhor atenção por parte do executivo, e sobre o qual ficou inteirado. Neste âmbito,
e decorrente da solicitação apresentada pela ANAFRE, o executivo deliberou, por unanimidade, estudar o assunto, para
melhor poder responder a esta associação;3.3. Mail da ANAFRE &ndash; Delegação Distrital de Santarém, datado de 02-
08-2016, sob o assunto &ldquo;Exposição 100.40 &ndash; Conferência Freguesia Novos Desafios&rdquo;, a informar da
realização da referida exposição / conferência, assunto para o qual o executivo tomou conhecimento;3.4. Mail da
ANAFRE, de 26-07-2016, sob o assunto &ldquo;Possibilidade de imposição de sanções a Portugal pela Comissão Europeia
com a suspensão parcial de fundos europeus atribuídos a Portugal&rdquo;, a remeter cópia da missiva enviada ao
Presidente da Comissão Europeia sobre a preocupação das Freguesias em relação à possibilidade de imposição de sanções a
Portugal. O executivo ficou inteirado;3.5. Mail da GEOTERRA, datado de 27-07-2016, sob o assunto &ldquo;ZIF Seiça
&ndash; Ourém, envio de documentos&rdquo;, a remeter o Regulamento Interno e o Plano Específico da Intervenção
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Florestal, documentos tornados públicos na reunião do passado dia 17-07-2016, e sobre os quais o executivo ficou
inteirado;3.6. Mail da Freguesia de Gondemaria e Olival, de 26-07-2016, sob o assunto &ldquo;Convite&rdquo;, a
convidar para assistir às comemorações da elevação de Olival a Vila, a decorrer no próximo dia 06-08-2016, assunto para o
qual o executivo tomou conhecimento;3.7. Mail do Associativismo da Câmara Municipal de Ourém, datado de 25-07-
2016, sob o assunto &ldquo;Festival de Setembro 2016 &ndash; Apontamentos da reunião / Workshop de 22-07-
2016&rdquo;, a remeter notas e informações sobre a realização do referido festival, assunto que mereceu a melhor atenção
por parte do executivo e sobre o qual ficou inteirado; 4. Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela
Secretaria da Junta de Freguesia, durante o mês de Julho.Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos
documentos, que foram registados em livro próprio, entre o número quinhentos e sessenta e um e o número seiscentos
e vinte e cinco, que totalizaram o valor de duzentos e sete 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 FreguesiaO Secretário da Junta de FreguesiaO Tesoureiro da Junta de
FreguesiaO Primeiro Vogal da Junta de FreguesiaO Segundo Vogal da Junta de Freguesia
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