
Acta 13/2016 - 15-06-2016

Aos quinze dias do mês de Junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas, 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, Tesoureiro, Renato Amílcar Marques Lopes, Primeiro Vogal, António Domingos Oliveira Sousa e Segundo
Vogal, Anabela Lopes Pereira Cardoso, não se encontrando presente o Senhor Secretário, João Carlos de Jesus
Pereira, cuja ausência foi justificada por motivos pessoais. 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 número 12/2016, realizada no dia
01 de Junho de 2016;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 os membros do executivo que a Edição do Passeio Sénior 2016
terá lugar no próximo dia 11-07-2016. A este propósito, mais esclareceu que procedeu à encomenda da habitual refeição
(almoço) ao Senhor Miguel, da empresa &ldquo;Sabores da Aldeia&rdquo;, sita no Olival. O executivo ficou
inteirado.Seguidamente, o Senhor presidente da Junta de Freguesia, deu nota da data da próxima reunião da Assembleia
de Freguesia, a qual se realizará no dia 23-06-2016, pelas vinte e uma horas e trinta minutos. O executivo tomou
conhecimento.Por outro lado, em face de haver a expectativa de o Protocolo da Rede Viária e Arruamentos, celebrado
com a Câmara Municipal de Ourém, poder duplicar o seu valor, ainda este ano, por força da votação favorável deste
assunto em sede da próxima reunião da Assembleia Municipal, o Senhor presidente da Junta de Freguesia, propôs que,
ainda no corrente ano, se proceda ao alcatroamento de algumas vias, mais concretamente a Rua da Rigueira, em Vale
Travesso, a Rua da Capela, em Vilões, a Rua do Moinho, no carregal, e a Rua do Pomar, no Pinheiro. Após análise ao
assunto, o executivo deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada.Finalmente, o Senhor
presidente da Junta de Freguesia, informou que, na sequência da deliberação tomada na reunião do pretérito dia 01-06-
2016 sobre o mail da empresa &ldquo;Agriportela&rdquo;, datado de 31-05-2016, em vez de uma semana de contrato
com 2 (Dois) tractores limpa bermas, passarão a ser 2 (duas) semanas, ou seja, de 27 de Junho a 8 de Julho, pelo que
os serviços da secretaria deverão cabimentar o dobro do valor inscrito na acta da referida reunião, passando o valor para
4.800,00 Euros (Quatro mil e oitocentos euros), acrescido de IVA à Taxa legal em vigor. O executivo ficou inteirado sobre
o assunto. 1. Leitura, aprovação e assinatura da acta número 12/2016, realizada no dia 01 de Junho de 2016.Foi lida a
Acta número 12/2016, realizada no dia 01 de Junho de 2016, 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. Folheto informativo da empresa &ldquo;Galmasa &ndash; Construção Civil e Obras Públicas,
Lda.&rdquo;, com oferta de serviços na área da construção, para o qual o executivo tomou conhecimento;2.2. Mail de
Clarisse Neves, da Câmara Municipal de Ourém, datado de 08-06-2016, sob o assunto &ldquo;Grupo técnico para a
definição de critérios para a avaliação da reorganização do território das freguesias&rdquo;, a dar nota de uma comunicação da
Associação Nacional de Municípios Portugueses no âmbito dessa temática, assunto que mereceu a melhor atenção por
parte do executivo, e sobre o qual ficou inteirado;2.3. Mail de Ana Paula Ferreira, da Câmara Municipal de Ourém,
datado de 09-06-2016, sob o assunto &ldquo;Convite para inauguração do Complexo Social de Seiça&rdquo;, assunto
para o qual o executivo tomou conhecimento;2.4. Carta dos Bombeiros Voluntários de Ourém, com a referência
098/2016, de 20-05-2016, sob o assunto &ldquo;Cortejo de Oferendas&rdquo;, a solicitar donativo destinado àquele fim,
assunto que, após análise por parte do executivo, suscitou a deliberação unânime de oferecer aos Bombeiros Voluntários
de Ourém a quantia de 500,00 Euros (Quinhentos euros), tendo em vista a realização do referido Cortejo de
Oferendas;2.5. Mail do Jardim Infantil de Ourém, datado de 09-06-2016, sob o assunto &ldquo;Convite para a festa de
fim de ano do Jardim Infantil de Ourém&rdquo;, a endereçar convite para participação no referido evento, tendo sido
deliberado por unanimidade encarregar os serviços da secretaria de verificar se o Senhor Secretário pode representar a
Junta de Freguesia nesse evento;2.6. Mail de Cláudia Dias, datado de 14-06-2016, sob o assunto &ldquo;Projecto de
Formação de Valorização Social&rdquo;, a qual, em nome da Direcção da Associação de Educação e Cultura, entidade
proprietária da Escola de Formação Social Rural de Leiria, deu nota sobre o projecto em referência. Os membros do
executivo tomaram conhecimento e ficaram inteirados sobre o assunto;2.7. Mail da União das Freguesias de Freixianda,
Ribeira do Fário e Formigais, datado de 14-06-2016, sob o assunto &ldquo;Convite&rdquo;, a convidar a Junta de
Freguesia para estar presente na cerimónia de inauguração do Parque de Lazer de Freixianda, a ter lugar no próximo dia 21-
06-2016, assunto para o qual o executivo tomou conhecimento;2.8. Mail do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara
Municipal de Ourém, datado de 15-06-2016, sob o assunto &ldquo;Dia do Município&rdquo;, a convidar a Junta de
Freguesia para participar nas cerimónias comemorativas do Dia do Município de Ourém, que terão lugar no próximo dia 20-
06-2016. O executivo ficou inteirado sobre o assunto;2.9. Mail do Presidente da Junta de Freguesia de Caxarias, datado
de 07-06-2016, sob o assunto &ldquo;Convite para as festas da Vila&rdquo;, a endereçar convite para participar nas
referidas festas, a realizar no próximo dia 26-06-2016, assunto para o qual o executivo tomou conhecimento;2.10. Mail de
Maria de Fátima Duarte, do Projecto CLDS 3G Ourém, datado de 08-06-2016, sob o assunto &ldquo;Campanha
Solidária de recolha de vestuário, brinquedos e equipamentos (carros de bebés, camas, etc.)&rdquo;, campanha esta
que tem por objectivo distribuir estes donativos pelas famílias mais carenciadas do concelho. O executivo deliberou por
unanimidade colaborar na campanha em análise; Encerramento da reunião.Uma vez completa a Ordem de Trabalhos e
não havendo mais nada a tratar, quando eram vinte e duas horas e trinta 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
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Vogal da Junta de FreguesiaO Segundo Vogal da Junta de Freguesia
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