
Acta 15/2016 - 06-07-2016

Aos seis dias do mês de Julho 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 das actas
números 13/2016 e 14/2016, realizadas, respectivamente, nos dias 15 e 17 de Junho 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 Junho; 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 que a Câmara Municipal de Ourém remeteu a esta Junta de Freguesia uma
Adenda ao Protocolo da Rede Viária e Arruamentos celebrado no pretérito dia 8 de Agosto de 2014. Tal decorre da
intenção de a Câmara Municipal alterar o valor atribuído para o corrente ano aquando da celebração do referido Protocolo,
no montante de 81.139,93 Euros (Oitenta e um mil, cento e trinta e nove euros e noventa e três cêntimos), intenção
essa que foi objecto de aprovação na reunião da Câmara Municipal do dia 17 de Junho de 2016, e em sessão da
Assembleia Municipal de 29 de Junho de 2016, nas quais foi aprovada a atribuição do dobro do valor inicialmente previsto
para o ano em curso. Nesta sequência, o executivo da Junta de Freguesia, inteirado do assunto, deliberou, por
unanimidade, concordar com a alteração, e bem assim dar poderes bastantes ao Senhor Presidente da Junta de
Freguesia para assinar a referida Adenda ao Protocolo da Rede Viária e Arruamentos, devendo desse facto ser dado
conhecimento à Assembleia de Freguesia.Seguidamente, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, também deu nota
que foi apresentado pela Câmara Municipal de Ourém o Protocolo para a Reabilitação do Fontanário do Pinheiro, no
montante de 47.117,25 Euros (Quarenta e sete mil, cento e dezassete euros e vinte e cinco cêntimos), o qual será
pago em três tranches, uma em Julho de 2016, outra em Outubro de 2016, e a última em Janeiro de 2017. Nesta
sequência, o executivo da Junta de Freguesia, inteirado da questão, deliberou, por unanimidade, concordar com o
assunto, e bem assim dar poderes bastantes ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia para assinar o referido
Protocolo, devendo desse facto ser dado conhecimento à Assembleia de Freguesia.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 20-07-2016, 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 das
actas números 13/2016 e 14/2016, realizadas, respectivamente, nos dias 15 e 17 de Junho de 2016.Foi lida a acta
números 13/2016, realizada no dia 15 de Junho de 2016, a qual foi aprovada, com a abstenção por parte do Senhor
Secretário, João Carlos de Jesus Pereira.O Senhor Secretário, João Carlos de Jesus Pereira, fez a seguinte declaração
de voto: &ldquo;abstenho-me por não ter estado presente na reunião do dia 15 de Junho de 2016&rdquo;.Foi lida a acta
número 14/2016, realizada no dia 17 de Junho de 2016, a qual foi aprovada 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 Direcção do Clube Atlético Ouriense, datado de 28-06-2016, sob o assunto &ldquo;Convite
para o jantar de apresentação dos corpos sociais, 8 de Julho, 20h30&rdquo;, a endereçar convite para o jantar de
apresentação dos novos corpos sociais, que terá lugar no próximo dia 08-07-2016, assunto para o qual o executivo tomou
conhecimento;3.2. Mail de Nuno Prazeres, datado de 17-06-2016, sob o assunto &ldquo;Cedência de uma sala
&ndash; CDS-PP&rdquo;, a solicitar a cedência de uma sala do edifício sede da Junta de Freguesia, tendo em vista a
realização de um acto eleitoral daquela estrutura política concelhia, que terá lugar no próximo dia 09-07-2016, assunto
que, após análise, suscitou a deliberação unânime do executivo, no sentido de ceder a biblioteca para aquele fim;3.3. Mail
de Joana Calado Portugal, Directora Técnica da &ldquo;Casa Dr. Alves&rdquo;, datado de 05-07-2016, a solicitar 30
(trinta) bilhetes de ingresso no Jardim Zoológico. Após análise ao assunto, o executivo deliberou, por unanimidade, ceder
os 30 (trinta) bilhetes;3.4. Requerimento de Maria da Cruz Vieira, Cartão de Cidadão nº 10433885, Contribuinte Fiscal nº
239513630, a solicitar a cedência de terreno no cemitério de Vale Travesso, freguesia de Nossa Senhora da Piedade,
Ourém, para uma sepultura perpétua para seu familiar, falecido a 23-04-2016, no Talhão 3, Letra O, Sepultura 3, tendo
sido deliberado, por unanimidade, ceder o terreno conforme requerimento;--3.5. Ficha de candidatura a apoio da
Associação União Desportiva de Ourém, datada de 28-06-2016, contendo pedido de apoio para a actividade de carácter
pontual que realizou nos passados dias 18 e 19 de Junho, denominada &ldquo;1ª Edição UDO Futsal Cup&rdquo;,
assunto que mereceu a melhor atenção por parte do executivo, tendo sido deliberado, por unanimidade, atribuir à referida
associação um apoio de 120,00 Euros (Cento e vinte euros) destinado àquele fim;3.6. Mail da Divisão de Acção Cultural da
Câmara Municipal de Ourém, datado de 05-07-2016, sob o assunto &ldquo;Festival Internacional de Cinema «Le Plein
de Super» - pedido de divulgação&rdquo;, a dar nota da realização de um Festival Internacional de Cinema em Ourém,
entre os dias 13 e 17 de Julho próximos, e a solicitar a colaboração desta Junta de Freguesia no apoio à divulgação deste
evento. Ponderado e analisado o assunto, o executivo deliberou, por unanimidade, colaborar na divulgação do Festival,
nomeadamente através da afixação do cartaz do evento na vitrina da Junta e da sua divulgação junto das associações da
freguesia; 4. Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o
mês de Junho.Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em livro próprio,
entre o número quatrocentos e quarenta e um e o número quinhentos e sessenta, que totalizaram o valor de trezentos
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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 quinze 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

Freguesia de N.ª S.ª da Piedade

http://www.jf-nspiedade.pt Produzido em Joomla! Criado em: 18 July, 2018, 16:20


