
Acta 5/2016 - 02-03-2016

Aos dois dias do mês de Março 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.1. Leitura, aprovação e assinatura da
acta número 4/2016, realizada no dia 17 de Fevereiro 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 Fevereiro; 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 informar os membros do executivo presentes que não existem assuntos relevantes para tratar neste
ponto, opinião que foi secundada pelo restante executivo. 1. Leitura, aprovação e assinatura da acta número 4/2016,
realizada no dia 17 de Fevereiro de 2016.Foi lida a Acta número 4/2016, realizada no dia 17 de Fevereiro de 2016, a
qual foi aprovada 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. Carta do CRIO (Centro de Recuperação Infantil
Ouriense), datada de 15-02-2016, Ofício nº 1537, sob o assunto &ldquo;Donativo&rdquo;, contendo agradecimento
relativo à oferta de um cofre de segurança que esta Junta de Freguesia realizou a favor daquela instituição, no passado
mês de Outubro, cofre que foi deixado pela agência bancária que se encontrava localizada no Rés-do-Chão do
edifício sede da Junta de Freguesia, assunto do qual o executivo ficou inteirado;3.2. Mail da ANAFRE, de 23-02-2016,
sob o assunto &ldquo;Protocolo Ordem dos Advogados &ndash; ANAFRE&rdquo;, contendo informação relativa ao
Protocolo de Cooperação assinado entre a Ordem dos Advogados e a ANAFRE, para instalação e funcionamento de
Gabinetes de Informação e Encaminhamento Jurídicos nas freguesias, destinados, exclusivamente, a pessoas singulares
de reconhecida insuficiência económica, e a propor a adesão desta Junta de Freguesia ao referido Protocolo, assunto
que mereceu a melhor atenção por parte do executivo, e sobre o qual ficou inteirado. Não obstante, foi deliberado por
unanimidade não aderir ao Protocolo proposto, uma vez que já existem na freguesia diversas entidades a prestar os
mesmos serviços, e com essa adesão resultar para a Junta de Freguesia a assunção de encargos financeiros
significativos;3.3. Foi retomado o Mail do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Ourém, datado de 11-02-
2016, sob o assunto &ldquo;Festas do Município 2016 &ndash; Pedido de Contributos&rdquo;, a solicitar propostas de
eventos a realizar por esta Junta de Freguesia, que possam integrar as comemorações em referência, cujo assunto foi
analisado na última reunião do passado dia 17-02-2016. Foi também analisado o Mail de Rui Rodrigues de Melo, da
Câmara Municipal de Ourém, datado de 18-02-2016, sob o assunto &ldquo;Encontros com a população &ndash;
2016&rdquo;. Nesta sequência, o executivo deliberou por unanimidade informar a Câmara Municipal de Ourém de que
esta Junta de Freguesia vai realizar no primeiro fim-de-semana de Junho de 2016, mais concretamente nos dias 3
(sexta-feira) e 4 (sábado), um evento denominado &ldquo;Festa no Parque&rdquo;, e bem assim convidar a Câmara
para estar presente. Este evento, sem prejuízo de eventuais alterações ou rectificações posteriores que se revelem
necessárias, terá o seguinte plano:Nome do evento: &ldquo;Festa no Parque&rdquo;.Local: Parque de Merendas
Nossa Senhora da Piedade, Vale Travesso, Ourém.Data: 3 e 4 de Junho de 2016.Programação:Dia 3: 20h00 &ndash;
Abertura da Festa; 21h00 &ndash; Actuação do Grupo Musical &ldquo;Às 100 São&rdquo;.Dia 4: 12h00 &ndash; Abertura
da Festa; 14h30 Visita à freguesia com a presença do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ourém; 16h00 &ndash;
Inauguração do Parque de Merendas (denominado &ldquo;PARQUE DE MERENDAS NOSSA SENHORA DA
PIEDADE&rdquo;); 16h30 &ndash; Ciclo de Conversas sobre assuntos da freguesia com o Senhor Presidente da Câmara
Municipal e a população da freguesia; 17h30 &ndash; Lanche; 19h00 &ndash; Concerto pela Banda Juvenil da AMBO;
21h00 &ndash; Actuação de Grupo Musical; 23h30 &ndash; Encerramento da Festa. 4. Confirmação referente à emissão de
documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o mês de Fevereiro.Pela Secretaria da Junta de
Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em livro próprio, entre o número cento e trinta e cinco e o
número cento e noventa e três, que totalizaram o valor de cento e setenta e sete euros. Encerramento da reunião.Uma
vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram vinte 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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