
Acta 11/2016 - 18-05-2016

Aos dezoito dias do mês de Maio 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, 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.1. Leitura, aprovação e assinatura da acta número
10/2016, realizada no dia 04 de Maio 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 apresentar uma proposta de denominação
de Rua situada na localidade do Pinheiro, e que actualmente não tem qualquer denominação. Assim, tendo em conta que
a Rua que vai desde o Largo do Painel até à Rua Fria ainda não tem denominação, propõe-se que a mesma se passe a
denominar &ldquo;Rua Tenente António Sousa e Silva&rdquo;.Após análise ao assunto, o executivo deliberou, por
unanimidade, concordar com a proposta apresentada, e bem assim levar o assunto à próxima reunião da Assembleia de
Freguesia. 1. Leitura, aprovação e assinatura da acta número 10/2016, realizada no dia 04 de Maio de 2016.Foi lida a
Acta número 10/2016, realizada no dia 04 de Maio 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. Orçamento da empresa &ldquo;Freixiconstruções, Lda.&rdquo;, com sede na Rua do Pomar, Casal
da Sobreira, 2435-259 Freixianda, datado de 11-05-2016, relativo a fornecimento de serviços de melhoramentos e
acabamentos na fonte e parque de merendas das Louçãs, no valor de 2.100,00 Euros (Dois mil e cem euros), acrescido
de IVA à taxa legal em vigor. Após análise ao assunto, o executivo deliberou, por unanimidade, aceitar o orçamento nos
termos propostos, encarregar os serviços da secretaria de proceder ao respectivo cabimento e mandar executar os
trabalhos;2.2. Dois orçamentos para realização de trabalhos de pintura interior do 1º andar do edifício sede da Junta de
Freguesia, mais concretamente vão de escadas, cinco salas, duas casas de banho, portas e respectivos aros:a)
Orçamento 1: &ldquo;Pinturas Finas &ndash; Pintura da Construção Civil Joaquim Vieira&rdquo;, com sede em Vale
Travesso, Ourém, datado de 04-05-2016, referência &ldquo;Orçamento nº 173&rdquo;, no valor de 4.400,00 Euros
(Quatro mil e quatrocentos euros), com IVA incluído;b) Orçamento 2: &ldquo;Nelson Vieira Frazão &ndash; Pintura e
Pavimentos em madeira&rdquo;, com sede na Rua Engº Adelino Amaro da Costa, Ourém, datado de 08-05-2016,
referência &ldquo;Orçamento nº 348/2016&rdquo;, no valor de 3.880,00 (Três mil, oitocentos e oitenta euros), acrescido
de IVA à taxa legal em vigor.Analisados que foram os dois orçamentos, o executivo deliberou, por unanimidade, aceitar o
Orçamento 1, uma vez que o valor apresentado já inclui IVA, o que o torna mais barato.2.3. Carta da Comissão da
Capela dos Vilões a solicitar ajuda financeira para a construção de sanitários no adro da Capela, assunto que mereceu a
melhor atenção por parte do executivo. Não obstante, por razões de indisponibilidade financeira, deliberou-se, por
unanimidade, não ceder o apoio;2.4. Mail da AMBO, datado de 17-05-2016, sob o assunto &ldquo;XII Festambo&rdquo;,
a convidar o Senhor Presidente da Junta de Freguesia para estar presente no espectáculo que a sua Escola de Dança
vai realizar no próximo dia 21-05-2016, pelas 21h30, no Cine-Teatro Municipal de Ourém, assunto para o qual o
executivo tomou conhecimento. Dado que o Senhor Presidente não vai estar em Ourém nesse dia, deliberou-se, por
unanimidade, que irá estar presente em sua representação o Senhor Tesoureiro;2.5. Mail da Federação de Santarém do
Partido Socialista, datado de 18-05-2016, contendo moção do PS/Santarém, assunto sobre o qual o executivo tomou a
devida nota;2.6. Dado que a retroescavadora propriedade da Junta de Freguesia continua parada no Estaleiro por
necessitar de mais trabalhos de reparação, foi recepcionado o mail de Helena Isabel Simões, da empresa
&ldquo;Barloworld STET&rdquo;, contendo um 4º orçamento e proposta de fornecimento EW52437, para realização de
serviços de manutenção e reparação na retroescavadora propriedade desta Junta de Freguesia (Equipamento CAT 438C,
série nº 02DR02786), no montante global de 2.119,98 Euros (Dois mil, cento e dezanove euros e noventa e oito
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor, para cujo conteúdo o executivo tomou a devida nota. Após análise ao
assunto, e tendo mais uma vez sido unânime a urgência e a necessidade dessas reparações para manter o equipamento
devidamente operacional e em bom estado de conservação, foi deliberado, por unanimidade, aceitar o orçamento nos
termos propostos, e bem assim encarregar os serviços da secretaria de proceder ao respectivo cabimento e ao envio do
cheque para o fornecedor;2.7. Informação Interna, datada de 18-05-2016, referente a &ldquo;Informação SIIAL &ndash;
Envio de Mapas Contabilidade Ano de 2015&rdquo;, assunto sobre o qual o executivo ficou inteirado;2.8. Informação
Interna, datada de 18-05-2016, referente a &ldquo;Envio de Contas a várias entidades Ano de 2015&rdquo;, assunto
sobre o qual o executivo ficou inteirado;2.9. Mail de Céu Estêvão, da Câmara Municipal de Ourém, datado de 16-05-
2016, sob o assunto &ldquo;Reunião para apresentação da proposta de revisão do PDM&rdquo;, a convidar o Senhor
Presidente da Junta de Freguesia para estar presente numa reunião de trabalho sobre o referido assunto, que terá
lugar na Câmara Municipal, no próximo dia 23-05-2016, pelas 16h30, assunto para o qual o executivo tomou
conhecimento;2.10. Informação Interna sobre &ldquo;Resumo Diário de Tesouraria&rdquo;, de 18-05-2016, assunto
sobre o qual o executivo ficou inteirado;2.11. Informação Interna sobre &ldquo;Alteração Orçamental nº 12&rdquo;, datada
de 18-05-2016, assunto para o qual o executivo tomou conhecimento, tendo assinado o respectivo documento;2.12.
Mail de Susana Sarmento, da empresa &ldquo;CESO &ndash; Consultores&rdquo;, de 17-05-2016, sob o assunto
&ldquo;Ourém 2030 &ndash; Convite para participar no Grupo Focal «Sociedade e Cultura»&rdquo;, a convidar para
uma reunião de trabalho que terá lugar no próximo dia 24-05-2016, pelas 14h30, na Câmara Municipal, subordinada àquela
temática, e no âmbito da Elaboração do Plano de Desenvolvimento Estratégico para o Concelho de Ourém, assunto
sobre o qual o executivo tomou conhecimento; Encerramento da reunião.Uma vez completa a Ordem de Trabalhos e não
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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
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, 16:23


