
Acta 10/2016 - 04-05-2016

Aos quatro dias do mês de Maio 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 8/2016 e 9/2016, realizadas nos dias 20 e 26 de Abril 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 Abril; 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 apresentar uma proposta formulada por Ana Maria da Encarnação Nunes Bernardo André,
moradora nos Calços, no sentido de a Travessa situada junto à sua residência se passar a designar de &ldquo;Travessa
dos Mochos&rdquo;, tendo em conta que:a) A dita Travessa não tem actualmente qualquer denominação;b) Não existem
ali outros moradores, ou seja, as residências contíguas têm a frente voltada para a estrada principal;c) Com alguma
frequência, são avistados mochos naquele local.Após análise ao assunto, deliberou-se, por unanimidade, concordar
com a proposta apresentada, e bem assim levar o assunto à próxima reunião da Assembleia de Freguesia.Por fim, o
Senhor Presidente da Junta de Freguesia, deu conta de que os trabalhos realizados pelos habitantes das Louçãs na
churrasqueira do Parque de Merendas da mesma localidade já estão concluídos, havendo agora a necessidade de
rebocar as paredes da churrasqueira e de colocar uma luz no local. O executivo, analisada que foi a questão, deliberou,
por unanimidade, encarregar o Senhor Presidente de pedir um orçamento para a realização dos referidos trabalhos. 1.
Leitura, aprovação e assinatura das actas números 8/2016 e 9/2016, realizadas nos dias 20 e 26 de Abril de 2016.Foram
lidas as Actas números 8/2016 e 9/2016, realizadas nos dias 20 e 26 de Abril de 2016, respectivamente, as quais foram
aprovadas 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. Em virtude de a retroescavadora propriedade da
Junta de Freguesia continuar parada no Estaleiro por necessitar de trabalhos adicionais de reparação, foi recepcionado o
mail de Helena Isabel Simões, da empresa &ldquo;Barloworld STET&rdquo;, contendo um 3º orçamento e proposta de
fornecimento EW52361, 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 1.990,03 Euros (Mil novecentos e
noventa euros e três 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;3.2. Mail de João Pereira, Secretário da Junta de Freguesia, datado
de 30-04-2016, contendo documentos para a reunião de hoje, para cujo conteúdo o executivo ficou inteirado;3.3. Mail
de João Pereira, Secretário da Junta de Freguesia, datado de 30-04-2016, contendo vários documentos, mais
concretamente ficheiros digitalizados do Regulamento de Licenciamento de Actividades Diversas da Freguesia, e
Regulamento de Apoio ao Associativismo Cultural e Desportivo, assim como os respectivos anexos. O executivo tomou
conhecimento;3.4. Mail de João Heitor, Presidente da Concelhia do PS/Ourém, datado de 21-04-2016, sob o assunto
&ldquo;Pedido de sala da Junta de Freguesia&rdquo;, a solicitar a cedência da sala de reuniões para o próximo dia 21-
05-2016, entre as 15h00 e as 19h00. O executivo deliberou, por unanimidade, ceder a sala para o dia e horas
indicados;3.5. Mail de Cátia Fernandes, da empresa &ldquo;Globalsoft&rdquo;, datado de 02-05-2016, sob o assunto
&ldquo;Conversão de dados e acesso aos dados do ano anterior&rdquo;, a informar que os dados da Junta de
Freguesia que se encontram neste momento na Versão Windows poderão a todo o tempo ser acedidos, uma vez que
será criado um link no ambiente de trabalho a fim de permitir aceder ao histórico dos anos anteriores. Mais informou que
serão convertidos todos os dados relativos ao ano de 2016 para a nova plataforma, sendo criado ao mesmo tempo o
acesso ao histórico dos anos anteriores. Neste sentido, prestadas que foram todas as garantias de acesso aos dados
informáticos por parte desta Junta de Freguesia aquando da passagem para a nova plataforma informática, o
executivo deliberou, por unanimidade, assinar os novos contratos, não só porque se mantém o acesso aos dados e ao
histórico, como também porque a relação comercial continuará a ser entre a Junta de Freguesia e a empresa
&ldquo;Globalsoft&rdquo;, e não entre a Junta e a Locadora Financeira conforme constava das anteriores propostas de
contratos; 4. Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o
mês de Abril.Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em livro próprio,
entre o número duzentos e cinquenta e o número trezentos e sessenta e sete, que totalizaram o valor de trezentos e
cinquenta 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 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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