
Acta 12/2016 - 01-06-2016

Ao primeiro dia do mês de Junho 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
números 11/2016, realizada no dia 18 de Maio 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 Maio; 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, constatou não
existirem assuntos para tratar neste ponto da ordem de trabalhos, tendo sido secundado pelos restantes membros do
executivo. 1. Leitura, aprovação e assinatura da acta números 11/2016, realizada no dia 18 de Maio de 2016.Foi lida a
Acta número 11/2016, realizada no dia 18 de Maio 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 do Comando Distrital Esquadra de Ourém da PSP, datado de 23-05-2016, a agradecer o
convite para a cerimónia de inauguração do Parque de Merendas Nossa Senhora da Piedade, e a informar que marcará
presença no referido evento um elemento em representação daquela esquadra. O executivo ficou inteirado;3.2. Carta da
APARF &ndash; Associação Portuguesa Amigos Raoul Follereau, datada de Maio de 2016, a solicitar apoio para os seus
projectos de assistência infantil, no âmbito da celebração do Dia Mundial da Criança, para a qual a Junta tomou
conhecimento, tendo sido deliberado por unanimidade não contribuir por indisponibilidade financeira;3.3. Informação
Interna, datada de 31-05-2016, referente a &ldquo;Despesas com a inauguração do Parque de Merendas em Vale
Travesso&rdquo;, assunto sobre o qual o executivo ficou inteirado;3.4. Informação Interna sobre &ldquo;Resumo Diário
de Tesouraria&rdquo;, de 31-05-2016, assunto sobre o qual o executivo ficou inteirado, tendo assinado o respectivo
documento;3.5. Informação Interna sobre &ldquo;Alteração Orçamental nº 13&rdquo;, datada de 23-05-2016, assunto para o
qual o executivo tomou conhecimento, tendo assinado o respectivo documento;3.6. Mail de Manuel Gonçalves, da
empresa &ldquo;CasaBang&rdquo;, datado de 01-06-2016, sob o assunto &ldquo;Aluguer de Escritório&rdquo;, a propor
o arrendamento de duas salas no edifício sede da Junta de Freguesia, pelo preço global de 180.00 Euros (Cento e oitenta
euros), para o qual o executivo tomou conhecimento. Após análise ao assunto, deliberou-se, por unanimidade, não
aceitar esta oferta, em virtude de o executivo considerar que o valor proposto para o arrendamento das referidas salas
ser muito reduzido;3.7. Carta da CCDRLVT, datada de 30-05-2016, sob o assunto &ldquo;Prestação de Informação
Obrigatória à DGAL (através do SIIAL) Fundos Disponíveis &ndash; Abril 2016&rdquo;, a dar nota de que existe atraso,
por parte desta Junta de Freguesia, no reporte de informação relativa a Fundos Disponíveis para o período de Abril de
2016, e bem assim a solicitar a regularização desta situação. O executivo, após aturada análise, deliberou, por
unanimidade, encarregar os serviços da secretaria de prestar àquela entidade, com a maior brevidade possível, toda a
informação solicitada;3.8. Orçamento da empresa &ldquo;Aires & Aires, Lda.&rdquo;, com sede na Zona Industrial de
Ourém, Lote 23, 2435-661 Ourém, datado de 24-05-2016, com a referência &ldquo;ORC 1/199&rdquo;, para realização
de trabalhos na Niveladora propriedade desta Junta de Freguesia, mais concretamente para preparação da máquina
para inspecção, com substituição de espelhos, vidros, faróis traseiros e dianteiros, aplicação de besouro, buzina e triângulo
homologado, virar pneus, efectuar lavagens e verificações técnicas, com o valor global de 4.131,48 Euros (Quatro mil,
cento e trinta e um euros e quarenta e oito cêntimos), com IVA incluído. O executivo, analisada que foi a proposta,
deliberou, por unanimidade, aceitar o orçamento e encarregar os serviços da secretaria de proceder ao respectivo
cabimento e mandar executar os trabalhos;-3.9. Mail contendo Proposta da empresa &ldquo;Agriportela&rdquo;, datado
de 31-05-2016, para realização de trabalhos de limpeza de bermas, com o valor de 2.400,00 Euros (Dois mil e
quatrocentos euros), acrescido de IVA à Taxa legal em vigor, valor que se refere a uma semana de contrato com 2 (Dois)
tractores limpa bermas. O executivo, analisada que foi a proposta, deliberou, por unanimidade, aceitá-la nos termos
apresentados, e bem assim encarregar os serviços da secretaria de proceder ao respectivo cabimento;3.10. Mail de
Susana Sarmento, da empresa &ldquo;CESO &ndash; Consultores&rdquo;, de 27-05-2016, sob o assunto
&ldquo;Ourém 2030 &ndash; Preenchimento do Questionário do Grupo Focal «Sociedade e Cultura»&rdquo;, a
solicitar o preenchimento do referido questionário, assunto que mereceu a melhor atenção por parte do executivo. Após
análise, deliberou-se, por unanimidade, que os Senhores Presidente e Secretário se reunirão no decorrer da próxima
semana para responderem ao questionário em referência;--3.11. Carta da Associação União Desportiva de Ourém,
datada de 26-05-2016, 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, mais concretamente:a) Ficha de inscrição;b) Comprovativo do
número de identificação de pessoa colectiva;c) Cópia dos estatutos;d) Cópia do regulamento interno;e) Declaração
comprovativa da situação regularizada perante as Finanças;f) Declaração comprovativa da situação regularizada perante a
Segurança Social;g) Declaração onde consta o número total de associados, assinada pelo presidente da Mesa da
Assembleia Geral;h) Cópia da acta de eleição dos corpos sociais;i) Cópia do Relatório de Actividades e Contas de 2015; ej)
Plano de Actividades de 2016.O executivo ficou inteirado; 4. Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela
Secretaria da Junta de Freguesia, durante o mês de Maio.Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos
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documentos, que foram registados em livro próprio, entre o número trezentos e sessenta e oito e o número
quatrocentos e quarenta, que totalizaram o valor de duzentos e trinta e um euros. Encerramento da reunião.Uma vez
completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram dezanove 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 Vogal da Junta de FreguesiaO Segundo Vogal da Junta de Freguesia
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