
Acta 10/2014 - 16-07-2014

Aos dezasseis dias do mês de Julho do ano de dois mil e catorze, 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 e Segundo Vogal, Anabela Lopes Pereira Cardoso, não se encontrando
presentes os Senhores, Secretário, João Carlos de Jesus Pereira, por motivos de saúde, e Primeiro Vogal, António
Domingos Oliveira Sousa, cuja ausência foi justificada por motivos profissionais. Abertura da ReuniãoO 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 Trabalhos1 &ndash; Leitura, aprovação e assinatura da acta
número 9/2014, realizada no dia 2 de Julho de 2014;2 &ndash; Atendimento ao Público;3 &ndash; Apresentação de
Requerimento;4 &ndash; Leitura e análise da correspondência recebida;
Período de Antes da Ordem do DiaNos 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.O Senhor Presidente José Ferreira Vieira, apresentou uma proposta da empresa
&ldquo;SNSV&rdquo; para aquisição de Placas de Trânsito, tendo sido deliberado por unanimidade aceitar o orçamento nos
termos propostos.
1 &ndash; Leitura, aprovação e assinatura da acta número 9/2014, realizada no dia 2 de Julho de 2014;Foi lida a Acta
número 9/2014, realizada no dia 2 de Julho de 2014, a qual foi aprovada por unanimidade. 
2 &ndash; Atendimento ao Público;O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, verificou não existir a comparência de
público na sala.
3 &ndash; Apresentação de Requerimento;Maria Graciete da Silva Carvalho, Cartão de Cidadão nº 04107129, Contribuinte
Fiscal nº 210117397, a solicitar a cedência de terreno no cemitério de Vale Travesso, freguesia de Nossa Senhora da
Piedade, Ourém, onde se encontra sepultado seu familiar, falecido a 10-11-2013, no Talhão nº 3F, Sepultura nº 6, tendo
sido deliberado por unanimidade ceder o terreno da sepultura indicado.
4 &ndash; Leitura e análise da correspondência recebida;O Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da
seguinte correspondência:1.	Carta de &ldquo;K-MED Centro &ndash; Consultoria e Formação&rdquo;, datada de 03-07-
2014, contendo Relatório de Higiene e Segurança no Trabalho, para o qual a Junta de Freguesia tomou
conhecimento;2.	Mail de Edite Magalhães da Câmara Municipal de Ourém, datado de 08-07-2014, sobre &ldquo;Pedido
de Colocação de Placas Toponímicas nas Ruas Dra. Branca de Seabra e dos Pioneiros, em Penigardos, Nossa Senhora
da Piedade&rdquo;, para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento, tendo sido deliberado por unanimidade
fazer um inquérito aos proprietários dos terrenos e moradias confinantes;
Encerramento da reuniãoE uma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram
vinte e três horas e dez 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 Freguesia
O Secretário da Junta de Freguesia
O Tesoureiro da Junta de Freguesia
O Segundo Vogal da Junta de Freguesia
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