
Acta 7/2016 - 06-04-2016

Aos seis dias do mês de Abril 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
número 6/2016, realizada no dia 16 de Março de 2016;2. Atendimento ao Público;3. Leitura e análise da
correspondência recebida;4. Apreciação e Aprovação da 1ª Alteração ao Regulamento de Licenciamento de Actividades
Diversas da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Ourém (Versão 01, de Abril 2016), a submeter à Aprovação da
Assembleia de Freguesia;5. Apreciação e Aprovação da 1ª Alteração ao Regulamento de Apoio ao Associativismo Cultural e
Desportivo da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Ourém (Versão 01, de Abril 2016), a submeter à Aprovação da
Assembleia de Freguesia;6. Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de
Freguesia, durante o mês de Março; 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 Secretário, para apresentar
uma proposta para a Newsletter Digital da Junta de Freguesia, de Março do corrente ano, com a referência número 8
(oito), a qual mereceu a concordância unânime dos presentes, devendo a mesma ser publicada no site da Junta de
Freguesia e na Página do Facebook.Seguidamente, tomou a palavra o Senhor presidente da Junta de Freguesia, para
informar que o Depósito a Prazo existente no Banco &ldquo;Montepio&rdquo; se venceu, e que o dinheiro está agora na
&ldquo;Conta à Ordem&rdquo;. O executivo ficou inteirado. 1. Leitura, aprovação e assinatura da acta número 6/2016,
realizada no dia 16 de Março de 2016.Foi lida a Acta número 6/2016, realizada no dia 16 de Março de 2016, a qual foi
aprovada, com a abstenção por parte do Senhor Secretário, João Carlos de Jesus Pereira.O Senhor Secretário, João
Carlos de Jesus Pereira, fez a seguinte declaração de voto: &ldquo;apesar de ter elaborado e subscrito a acta em
referência, abstenho-me por não ter estado presente na reunião do dia 16 de Março de 2016&rdquo;. 2. Atendimento ao
Público.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, verificou existir a comparência de público na sala:a) Senhor
Boaventura Marques Ribeiro, morador na localidade de Vale Travesso;b) Senhor José Manuel da Silva Sousa, morador
na localidade de Vale Travesso.--c) Senhora Elisabete de Sousa Vieira, moradora na Rua Principal na localidade de
Pinheiro; ed) Senhor Eduardo Pereira de Oliveira Santos, morador na Rua Albogada na localidade de Vale
Travesso.Tomou a palavra a Senhora Elisabete de Sousa Vieira para, em seu nome e em nome do Senhor Eduardo
Pereira de Oliveira Santos, dizer que na Rua da Horta, sita na localidade de Vale Travesso, as valetas estão muito
abertas e sujas e, quando chove, a água vai para a estrada, danificando-a. Lembrou que há algum tempo cedeu dois
metros de terreno para resolver a situação, mas que o problema continua na mesma. Assim, pede à Junta de Freguesia
que proceda ao arranjo das valetas e que limpe a estrada, para evitar que as águas das chuvas vão pela estrada
abaixo e estraguem tudo.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, informou que o executivo vai deslocar-se ao local
para se inteirar do problema, e que oportunamente diligenciará em conformidade, dando conhecimento à requerente das
conclusões a que se chegar sobre a questão.A senhora Elisabete de Sousa Vieira questionou ainda o executivo sobre a
necessidade e/ou obrigatoriedade da limpeza dos terrenos circundantes às habitações, e se a GNR podia autuar os
proprietários na ausência de limpeza. Sobre esta questão, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, recordou que
os proprietários devem limpar os terrenos junto às habitações, pelo menos num raio de cinquenta metros, a fim de
prevenir os incêndios.Seguidamente, tomou a palavra o Senhor Boaventura Marques Ribeiro para, em seu nome e em
nome do Senhor José Manuel da Silva Sousa, reiterar o pedido que havia feito na reunião pública do passado dia 03-
02-2016, ou seja, pretendem que a Estrada da Regueira, sita no lugar de Vale Travesso, seja pavimentada, na medida
em que, quando chove, a água transborda e alaga a estrada, tornando-a de difícil circulação.Tomando a palavra, o
Senhor Presidente da Junta de Freguesia, reafirmou o que havia dito na referida reunião, que existe um Protocolo entre
a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Ourém para a limpeza de bermas e valetas, que existem muitas vias na
freguesia para alcatroar, de entre as quais a Estrada da Regueira, e que a Junta de Freguesia vai analisar a questão, e
ver se é possível intervencionar a referida Estrada no próximo ano, uma vez que a calendarização das intervenções
previstas para 2016 já está concluída, pois já existe um planeamento para alcatroar outras ruas da freguesia no
corrente ano de 2016.Tendo sido dadas todas as explicações solicitadas, o público presente agradeceu a disponibilidade
do executivo, abandonando a sala quando eram dezanove horas. 3. Leitura e análise da correspondência recebida.O
Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da seguinte correspondência:3.1. Mails da empresa
&ldquo;Globalsoft&rdquo;, datados de 10 e 28 de Março de 2016, sobre proposta de prestação de serviços, com a Refª
44/RM/CMB/2016, de 10-03-2016, assunto que, após análise, suscitou a concordância unânime por parte do executivo no
sentido de aderir à referida proposta;3.2. Mails do Coordenador da Unidade de Saúde Familiar (USF Auren), datados de
21 e 23 de Março de 2016, a solicitar a colaboração da Junta de Freguesia na organização/logística de uma caminhada que
irá levar a efeito, no próximo dia 17-05-2016, pelas 18h00, no Parque Linear em Ourém, evento realizado no âmbito das
comemorações do Mês do Coração &ndash; Dia Mundial da Hipertensão, assunto que mereceu a melhor atenção por parte
do executivo, tendo sido deliberado por unanimidade responder afirmativamente ao solicitado;3.3. Carta da AMI, datada
de 15-03-2016, para cujo conteúdo o executivo ficou inteirado;3.4. Brochura da APARF (Associação Portuguesa Amigos
de Raoul Follereau) correspondente à Publicação Trimestral (Janeiro-Março de 2016), para cujo conteúdo o executivo ficou
inteirado;3.5. Carta da ANAFRE, de 29-03-2016, Refª AFP/AV/as/0, sob o assunto &ldquo;Pagamento de
Quotas&rdquo;, a informar que se encontra a pagamento a quota respeitante ao ano de 2016, no valor de 453,02 Euros
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(Quatrocentos e cinquenta e três euros e dois cêntimos), para cujo conteúdo o executivo tomou a devida nota. Na
sequência, deliberou-se por unanimidade encarregar os serviços da secretaria de proceder à liquidação da referida
quota;3.6. Mail de Marisa Carvalho, datado de 22-03-2016, sob o assunto &ldquo;Marcação de grupos, dia 10 de Maio às
15h00, Comédia Musical para a terceira idade «Velha é Você!» vai estar em Ourém&rdquo;, a convidar a Junta de
Freguesia a organizar um grupo de pessoas para assistirem a este espectáculo, assunto para o qual o executivo tomou
conhecimento;3.7. Três informações internas, com as Entradas números 37, 38 e 39, datadas de 06-04-2016, contendo
várias informações para conhecimento do executivo da Junta de Freguesia, mais concretamente;a) Candidatura IEFP,
Pioneiros Agrupamento 977, Globalsoft &ndash; Consultoria/Contabilidade, Consultoria e Próxima reunião da Assembleia
de Freguesia (Entrada nº 37, de 06-04-2016);b) Lista de proprietários que já pagaram à Junta de Freguesia no âmbito do
Programa PRODER (Entrada nº 38, de 06-04-2016);c) Ponto de situação em relação à Ordem de Serviço nº 1/2015, de 04 de
Março, da Junta de Freguesia.O executivo ficou inteirado do conteúdo dos três documentos supra referidos.3.8. Mail da
Comissão Fabriqueira da Capela dos Vilões, datado de 18-03-2016, sob o assunto &ldquo;Festa em honra de São João,
25, 26 e 27 de Junho de 2016, Vilões&rdquo;, a solicitar a colaboração da Junta de Freguesia, com um apoio financeiro,
para a construção de sanitários públicos naquele lugar, assunto para o qual o executivo tomou conhecimento, tendo-se
deliberado por unanimidade não ceder o apoio por não haver, neste momento, disponibilidade financeira;3.9. Mail da
Divisão de Acção Cultural da Câmara Municipal de Ourém, de 18-03-2016, sob o assunto &ldquo;O Mundo Fantástico de
Sophia e a Magia do Natal&rdquo;, a informar sobre o novo prazo (29-04-2016) para as entidades se inscreverem a fim
de participarem nesta iniciativa, assunto sobre o qual o executivo ficou inteirado. Nesta sequência, e conforme
deliberação tomada na reunião de 17-02-2016 (Acta nº 4/2016), mais uma vez se deliberou por unanimidade colaborar
neste evento, e bem assim solicitar a participação das funcionárias desta autarquia na concretização do projecto/iniciativa
que a Junta de Freguesia realizará neste âmbito;3.10. Carta de Virgílio Manuel Frazão Rodrigues, datada de 04-04-2016,
morador na Rua de Baixo, nº 5, na localidade de Vale Travesso, sob o assunto &ldquo;Pavimentação de Valetas&rdquo;,
a formular pedido de material para pavimentação da área entre muros e alcatrão na rua e número acima mencionados,
assunto que mereceu a melhor atenção por parte do executivo. Após análise exaustiva à pretensão formulada pelo
requerente, e tendo em conta que os referidos trabalhos não são da responsabilidade desta Junta de Freguesia, ainda
assim foi deliberado por unanimidade ceder 4 (quatro) metros cúbicos de betão;3.11. Folha informativa dos Vereadores
da Coligação PPD/PSD-CDS-PP na Câmara Municipal de Ourém, sobre a requalificação da Avenida D. Nuno Álvares
Pereira, em Ourém, assunto sobre o qual o executivo ficou inteirado;3.12. Requerimento de Patrícia Silva, moradora na
Rua do Casal, nº 35, na localidade do Pinheiro, a fazer pedido de calçada para pavimentação da área frontal à sua
habitação, sita na rua e número acima mencionados, assunto que mereceu a melhor atenção por parte do executivo. Após
análise exaustiva à pretensão formulada pela requerente, e tendo em conta que os referidos trabalhos não são da
responsabilidade desta Junta de Freguesia, ainda assim foi deliberado por unanimidade ceder 10 (dez) metros
quadrados de calçada; 4. Apreciação e Aprovação da 1ª Alteração ao Regulamento de Licenciamento de Actividades Diversas
da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Ourém (Versão 01, de Abril 2016), a submeter à Aprovação da Assembleia
de Freguesia.Foi presente o Regulamento de Licenciamento de Actividades Diversas da Freguesia de Nossa Senhora
da Piedade, na sua nova Versão 01, de Abril de 2016, cujas alterações foram aprovadas por unanimidade, a fim de ser
remetido para apreciação e votação da Assembleia de Freguesia. 5. Apreciação e Aprovação da 1ª Alteração ao Regulamento
de Apoio ao Associativismo Cultural e Desportivo da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Ourém (Versão 01, de
Abril 2016), a submeter à Aprovação da Assembleia de Freguesia.Foi presente o Regulamento de Apoio ao Associativismo
Cultural e Desportivo da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, na sua nova Versão 01, de Abril de 2016, cujas
alterações foram aprovadas por unanimidade, a fim de ser remetido para apreciação e votação da Assembleia de
Freguesia. 6. Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o
mês de Março.Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em livro próprio,
entre o número cento e noventa e quatro e o número duzentos e quarenta e nove, que totalizaram o valor de cento e
sessenta e oito euros. Encerramento da reunião.Uma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a
tratar, quando eram vinte e uma horas, 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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