
Acta 8/2016 - 20-04-2016

Aos vinte dias do mês de Abril 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
7/2016, realizada no dia 06 de Abril 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 propor que no próximo dia 26-04-2016,
pelas 19h30, se realize uma reunião extraordinária para aprovar os documentos de prestação de contas referentes ao
exercício de 2015, a fim de serem submetidos à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, nos termos da alínea e)
do nº 1 do artigo 16º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. Analisada a questão, foi a proposta aprovada por
unanimidade.Seguidamente, o Senhor presidente da Junta de Freguesia, informou os membros do Executivo presentes
que no próximo dia 27-04-2016, pelas 21h00, irá ter lugar uma reunião nos Bombeiros Voluntários de Ourém, no âmbito
da preparação do Cortejo de Oferendas de 2016 a realizar no próximo dia 19 de Junho, deixando o convite aos membros
do Executivo para, se assim o entenderem, estarem presentes.O Senhor presidente da Junta de Freguesia, referiu-se
também aos contactos havidos com a empresa &ldquo;Globalsoft&rdquo;, no que diz respeito à proposta apresentada
por esta empresa e à assinatura do novo contrato de prestação de serviços informáticos, assunto já abordado na reunião
do passado dia 06-04-2016 (Acta nº 7/2016). Na sequência dessa análise, e nessa reunião, deliberou-se por
unanimidade aderir à referida proposta. Não obstante, e após contacto telefónico com o Dr. Vítor Mesquita, sócio-gerente da
empresa &ldquo;Globalsoft&rdquo;, efectuado no decorrer da reunião de hoje, com vista à obtenção de esclarecimentos
mais detalhados sobre o novo contrato, o Executivo chegou à conclusão que se revela mais benéfico para a freguesia a
manutenção dos actuais contratos. Deste modo, deliberou-se por unanimidade manter os contratos actuais e não
subscrever a nova proposta.O Senhor presidente da Junta de Freguesia, deu ainda nota do email que enviou ao Engº
Rui Teixeira da Câmara Municipal de Ourém, sob o assunto &ldquo;Procedimento para Ajuste Directo&rdquo;, no qual
solicitava a realização de medições e abertura de procedimento administrativo para se proceder a ajuste directo com a
empresa &ldquo;Desarfate &ndash; Desaterros de Fátima, Lda.&rdquo;, para realização de diversas obras na freguesia,
mais concretamente alcatroamentos nas Ruas da Fonte, do Vale, Casal do Zebra e Travessa do Simões, todas na
localidade de Lourinha, e ainda nas Ruas Casal do Gago e Casal do Rato, sitas no Alqueidão. Mais solicitou a realização
de procedimento administrativo para o arranjo do fontanário do Pinheiro. O executivo ficou inteirado.Finalmente, o
Senhor presidente da Junta de Freguesia, propôs uma alteração ao Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças da
freguesia, no sentido de fixar um único preço no que se refere à cedência de terreno para sepulturas duplas e simples,
ou seja, o valor único de 1.234,00 Euros (Mil duzentos e trinta e quatro euros). O Executivo, analisada que foi esta
questão, e dado que se trata de uma matéria que apenas poderá ser levada à reunião da Assembleia de Freguesia que
terá lugar em Junho, deliberou por unanimidade retomar a análise ao assunto em próximas reuniões. 1. Leitura,
aprovação e assinatura da acta número 7/2016, realizada no dia 06 de Abril de 2016.Foi lida a Acta número 7/2016,
realizada no dia 06 de Abril 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. Mail de Ana Paula
Neto, do &ldquo;Jardim Infantil de Ourém&rdquo;, datado de 19-04-2016, sob o assunto &ldquo;Caminhada com os Avós
JIO&rdquo;, a informar e convidar a Junta de Freguesia a estar presente na II Caminhada com os Avós do Jardim Infantil
de Ourém, que se realizará no próximo dia 14-05-2016. O Executivo ficou inteirado do assunto;2.2. Requerimento de
Agostinho Inácio da Silva, Cartão de Cidadão nº 02149118, Contribuinte Fiscal nº 149320310, a solicitar a cedência de
terreno no cemitério do Pinheiro, freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Ourém, para sepultura dupla para o próprio e
esposa, no Talhão 3, Letra E, Sepultura 7, tendo sido deliberado por unanimidade ceder o terreno conforme
requerimento;2.3. Requerimento de Manuel Aquino Pereira, Bilhete de Identidade nº 2138379, emitido pelo Arquivo de
Identificação de Santarém, em 28-11-2007, Contribuinte Fiscal nº 128359960, a solicitar a cedência de terreno no
cemitério do Pinheiro, freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Ourém, para sepultura dupla para seu familiar, Maria
do Rosário Lopes Santos, falecida a 12-11-2015, no Talhão 3, Letra E, Sepultura 9, tendo sido deliberado por
unanimidade ceder o terreno conforme requerimento;2.4. Requerimento de Maria Martins Ferreira Frazão, Cartão de
Cidadão nº 01568352, Contribuinte Fiscal nº 147387698, a solicitar a cedência de terreno no cemitério de Vale
Travesso, freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Ourém, para sepultura dupla para seu familiar, António de Oliveira
Frazão, no Talhão 1, Letra J, Sepultura C 13/5, tendo sido deliberado por unanimidade ceder o terreno conforme
requerimento;2.5. Dois extractos bancários contendo os movimentos e respectivos saldos das duas contas da Junta de
Freguesia abertas na dependência de Ourém do Banco Montepio, com data de 20-04-2016, para os quais o executivo
tomou conhecimento; Encerramento da reunião.Uma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a
tratar, quando eram vinte e três horas e quarenta e cinco 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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