
Acta 3/2016 - 03-02-2016

Aos três dias do mês de Fevereiro 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 2/2016, realizada no dia 20 de Janeiro 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 Janeiro; 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 2/2016,
realizada no dia 20 de Janeiro de 2016.Foi lida a Acta número 2/2016, realizada no dia 20 de Janeiro de 2016, a qual
foi aprovada por unanimidade. 2. Atendimento ao Público.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, verificou existir a
comparência de público na sala, o Senhor Boaventura Marques Ribeiro, morador no Vale Travesso, localidade desta
freguesia.Tomando a palavra, o Senhor Boaventura Marques Ribeiro informou que a Estrada da Regueira, sita no lugar
de Vale Travesso, carece de ser pavimentada, uma vez que, quando chove, a água transborda e alaga a estrada,
tornando-a de difícil circulação. Assim sendo, pretende que a Junta de Freguesia proceda ao seu arranjo, colocando um
pavimento, de forma a sanar o problema.Por seu lado, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, informou que existe
um Protocolo entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Ourém para a limpeza de bermas e valetas, e que
existem muitas vias na freguesia para alcatroar, de entre as quais a Estrada da Regueira. Mais informou 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, ou seja, já existe um planeamento para alcatroar
outras ruas da freguesia no corrente ano de 2016.O Senhor Boaventura Marques Ribeiro agradeceu as explicações
dadas pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, tendo abandonado a sala pelas 19h12. 3. Leitura e análise da
correspondência recebida.O Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da seguinte correspondência:3.1.
Mail de Vânia Oliveira, da Câmara Municipal de Ourém, datado de 25-01-2016, contendo informação relativa aos
Programas Passo a Passo e Curto-Circuito 2016, para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento;3.2. Mail do
Associativismo, da Câmara Municipal de Ourém, datado de 28-01-2016, contendo informação sobre o Programa Passo a
Passo por Ourém 2016, para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento;3.3. Mail do Associativismo da Câmara
Municipal de Ourém, datado de 03-02-2016, sob o assunto &ldquo;Programa Passo a Passo por Ourém 2016&rdquo;,
contendo documentação relativa ao referido programa, mais concretamente Caderno para as caminhadas, programação de
2016 do projecto Passo a Passo e cópia de calendário do Curto-Circuito e Passo a Passo, assunto sobre o qual o
executivo ficou inteirado;3.4. Mail da Associação de Estudos de Direito Regional e Local (AEDRL), de 21-01-2016, sob o
assunto &ldquo;Oferta importante da Associação de Estudos de Direito Regional e Local&rdquo;, a propor a aquisição de
serviços, assunto que mereceu a atenção por parte do executivo e sobre o qual ficou inteirado;3.5. Mail de Joana Cascão,
datado de 02-02-2016, sob o assunto &ldquo;Aulas de Yoga para crianças &ndash; Vamos até à sua freguesia&rdquo;,
com oferta de serviços, assunto sobre o qual o executivo ficou inteirado;3.6. Mail de Diogo Baptista, da Câmara Municipal
de Ourém, datado de 02-02-2016, a solicitar informação relativa ao levantamento dos quilómetros de caminhos passíveis
de intervenção para a preparação da época dos incêndios, assunto que surgiu na sequência da reunião de trabalho
ocorrida no passado dia 11-01-2016, e para o qual o executivo da Junta de Freguesia se debruçou, tendo deliberado por
unanimidade arquivar o assunto, em virtude de não existirem na freguesia caminhos necessitados de intervenção;3.7.
Carta da Comissão de Festas do Vale Travesso, datada de 18-01-2016, a solicitar uma comparticipação financeira para
ajuda na realização da habitual Festa em Honra de Nossa Senhora do Livramento, assunto que mereceu a melhor atenção
por parte do executivo, tendo-se deliberado por unanimidade ceder a quantia de 100,00 (Cem) Euros, em virtude de se
tratar de uma Festa tradicional, há muito enraizada na comunidade envolvente, e que contribui para manter as tradições
culturais da freguesia;   4. Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia,
durante o mês de Janeiro.Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em
livro próprio, entre o número um e o número cento e trinta e quatro, que totalizaram o valor de quatrocentos e catorze
euros. Encerramento da reunião.Uma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando
eram vinte horas e quinze 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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