
Acta 4/2016 - 17-02-2016

Aos dezassete dias do mês de Fevereiro 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 3/2016, realizada no dia 03 de Fevereiro 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 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 3/2016, realizada no dia 03 de
Fevereiro de 2016.Foi lida a Acta número 3/2016, realizada no dia 03 de Fevereiro 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 Helena Isabel Simões, da empresa &ldquo;Barloworld
STET&rdquo;, datado de 16-02-2016, contendo orçamento e proposta de fornecimento EW52007, 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 1.663,64 Euros (Mil seiscentos e sessenta e três euros e sessenta e
quatro cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor, para cujo conteúdo o executivo tomou a devida nota. Após
análise ao assunto, e tendo 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;2.2. Mail de
Ricardo Mendonça, da Associação &ldquo;Os Pioneiros de Portugal&rdquo;, datado de 05-02-2016, a solicitar um pedido
de apoio para os Acantonamentos da Primavera e Acampamentos de Verão, cujas actividades se vão realizar,
respectivamente, em Março e Julho próximos, assunto que mereceu a melhor atenção por parte do executivo, e de cujo
conteúdo ficou inteirado, devendo o assunto, não obstante a relevância social, ser arquivado;2.3. 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, assunto que, tendo sido sujeito a análise exaustiva, mereceu a
concordância unânime do executivo, não só em participar nos eventos em referência, como também no sentido de protelar
a tomada de uma decisão até à próxima reunião do dia 02-03-2016, com vista a permitir que a questão seja melhor
estudada, e para que o executivo possa encontrar eventuais propostas para submeter à Câmara Municipal neste
âmbito;2.4. Requerimento de Fernando Marques Lopes, Cartão de Cidadão nº 7288111, Contribuinte Fiscal nº 122350863,
a solicitar a cedência de terreno no cemitério de Vale Travesso, freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Ourém, para
sepultura dupla para seu familiar, Maria Emília de Jesus Ferreira, tendo sido deliberado por unanimidade ceder o terreno
conforme requerimento;2.5. Mail da Freguesia de Atouguia, concelho de Ourém, de 12-02-2016, sob o assunto
&ldquo;Convite &ndash; Rota das Adegas 2016&rdquo;, a convidar para a 13ª Edição da &ldquo;Rota das
Adegas&rdquo;, evento que terá lugar no próximo dia 20-02-2016, assunto para o qual o executivo tomou conhecimento,
devendo o mesmo ser arquivado;2.6. Mail da &ldquo;SPEM &ndash; Sociedade Portuguesa de Esclerose
Múltipla&rdquo;, datado de 16-02-2016, a agradecer o apoio concedido por esta Junta de Freguesia para as
actividades que levou a efeito no ano transacto, apoio esse que se traduziu na concessão de uma verba de 100,00 (Cem
euros), conforme deliberação tomada por unanimidade na reunião de 18-03-2015 (Acta nº 6/2015). No mail em
referência, veio também aquela entidade colocar à consideração da Junta de Freguesia, na sequência do apoio
prestado, a possibilidade de ser colocado, na carrinha adaptada que adquiriram com os apoios recebidos, o logótipo
desta freguesia, assunto que, após análise, motivou a deliberação unânime de não ser colocado na carrinha o logótipo da
freguesia;2.7. Na sequência da reunião realizada no passado dia 16-02-2016, havida na Câmara Municipal de Ourém,
que teve como principal objectivo a apresentação do Projecto intitulado &ldquo;O Mundo Fantástico de Sophia e a Magia
do Natal&rdquo;, que irá decorrer entre os dias 02-12-2016 e 26-02-2017, reunião na qual participou em representação
da Junta de Freguesia o Senhor Presidente, e tendo sido posta à consideração, designadamente, de todas as Juntas de
Freguesia do concelho, a possibilidade de participarem neste projecto, bastando que, para tal, confirmem a sua
participação junto do departamento de cultura da Câmara Municipal até ao próximo dia 15 de Março, e analisado que foi este
assunto na presente reunião, deliberou-se por unanimidade que a Junta de Freguesia irá participar no evento, devendo
os serviços da secretaria proceder ao envio dessa confirmação, até ao prazo limite indicado, ou seja, 15-03-2016, através
do email: cultura@mail.cm-ourem.pt; 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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