
Acta 6/2016 - 16-03-2016

Aos dezasseis dias do mês de Março 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, Tesoureiro, Renato Amílcar Marques Lopes, Primeiro Vogal, António Domingos Oliveira Sousa e Segundo
Vogal, Anabela Lopes Pereira Cardoso, não se encontrando presente o Senhor Secretário, João Carlos de Jesus
Pereira, cuja ausência foi justificada por motivos pessoais. 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 5/2016, realizada no dia 02
de Março 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 se referir à Festa de Inauguração do Parque de Merendas de Nossa
Senhora da Piedade, sito na localidade de Vale Travesso, que terá lugar no próximo dia 4 de Junho, para fazer as
seguintes propostas:a) Encomendar uma Placa alusiva à inauguração, contendo, sem prejuízo de posterior alteração, os
seguintes dizeres: &ldquo;Inauguração em 4 de Junho de 2016 pelo Presidente da Câmara Municipal Dr. Paulo Fonseca e
pelo Presidente da Junta de Freguesia José Vieira&rdquo;;b) Endereçar convite ao Pároco da freguesia para estar
presente na cerimónia de inauguração, e bem assim proceder à bênção do Parque e da carrinha da Junta de Freguesia
adquirida recentemente;c) Disponibilizar um orçamento para as festividades no valor global de 2.500,00 Euros (Dois mil e
quinhentos euros), sendo este um valor indicativo e passível de alteração.Todas as propostas foram aprovadas por
unanimidade.Por fim, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, entregou uma cópia do documento intitulado
&ldquo;Ourém 2030 &ndash; A Opinião dos Actores &ndash; Entrevista Escrita&rdquo;, relativo ao Plano Estratégico de
Desenvolvimento do Concelho de Ourém, tendo feito a explicação sucinta do documento, e solicitado aos Senhores
membros do executivo que, se assim o entenderem, respondam às questões aí colocadas e as enviem para o endereço
electrónico que é disponibilizado. Todos os membros do executivo ficaram inteirados do assunto. 1. Leitura, aprovação e
assinatura da acta número 5/2016, realizada no dia 02 de Março de 2016.Foi lida a Acta número 5/2016, realizada no
dia 02 de Março 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. Carta do Grupo de
Catequese do 9º Ano da Freguesia de Nossa senhora da Piedade, Ourém, a informar que vai realizar um convívio para
angariação de fundos, no próximo dia 30-04-2016, pelas 20h00, que terá lugar no Salão Paroquial da Freguesia,
formulando convite para estar presente, e a solicitar apoio financeiro para a Caminhada de 8 dias que vão realizar a
Santiago de Compostela. O executivo analisou a questão, tendo deliberado por unanimidade não ceder o apoio por
dificuldades financeiras, mas que estarão presentes no evento os membros do executivo que estiverem disponíveis
nessa data;2.2. Mail da empresa &ldquo;Digitaldesign&rdquo;, datado de 09-03-2016, sob o assunto &ldquo;Orçamento
Placar Parque de Merendas&rdquo;, a enviar orçamento nº 42 de 08-03-2016, para execução de uma Placa identificativa
do Parque de Merendas Nossa Senhora da Piedade, no valor total de 359,16 Euros (Trezentos e cinquenta e nove
euros e dezasseis cêntimos), com IVA incluído, assunto que mereceu a melhor atenção por parte do executivo. Após
análise ao referido orçamento, o executivo deliberou por unanimidade aceitá-lo nos termos propostos, e bem assim
encarregar os serviços da secretaria de proceder à respectiva cabimentação;2.3. Mail de Rui Eduardo Santos, da empresa
&ldquo;Soinca&rdquo;, de 07-03-2016, a solicitar marcação de reunião para apresentação da empresa e dos produtos que
comercializa, mais concretamente equipamentos para parques infantis e mobiliário urbano. O executivo ficou inteirado
sobre o assunto;2.4. Mail da 2º Vogal, Anabela Cardoso, datado de 05-03-2016, contendo proposta de cartaz para a
Festa de inauguração do Parque de Merendas Nossa Senhora da Piedade, a ter lugar nos próximos dia 3 e 4 de Junho,
para cujo conteúdo o executivo ficou inteirado;2.5. Proposta de prestação de serviços da empresa &ldquo;F. S. Mendes
&ndash; Produções&rdquo;, datada de 13-03-2016, para a inauguração do Parque de Merendas Nossa Senhora da
Piedade, nos próximos dias 3 e 4 de Junho, cujo valor, sem IVA, importa em 600,00 Euros (Seiscentos euros), valor este
que ainda poderá ser revisto em função dos serviços pretendidos pela Junta de Freguesia. O executivo analisou esta
proposta, e deliberou por unanimidade aceitá-la nos termos apresentados; Encerramento da reunião.Uma vez completa
a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram vinte e duas 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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