
Acta 6/2014 - 10-05-2014

Aos dez dias do mês de Maio 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,
Secretário, João Carlos de Jesus Pereira, Tesoureiro, Renato Amílcar Marques Lopes e Segundo Vogal, Anabela Lopes
Pereira Cardoso, não se encontrando presente o 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 5/2014, realizada no dia 12 de Abril de 2014;2
&ndash; Atendimento ao Público;3 &ndash; Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da
Junta de Freguesia, durante o mês de Abril;
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 Secretário João Carlos de Jesus Pereira apresentou o seguinte
documento:&ldquo;VOTO DE LOUVOR | 1-2014ASSUNTO: Clube Atlético Ouriense &ndash; Campeão
DistritalENQUADRAMENTOO Clube Atlético Ouriense sagrou-se Campeão Distrital da Divisão Principal do Distrito de
Santarém, no ano em que celebra os 65 Anos de existência.Acho oportuno dirigir, portanto, uma congratulação a todo o
universo deste nosso Clube, extensivo a todos quantos fizeram e tornaram possível este feito.Assim, PROPONHO um
VOTO de LOUVOR ao Clube Atlético Ouriense.Do teor do Voto de Louvor deverá ser dado conhecimento à Direcção do
Clube Atlético Ouriense.Ourém, 10 de Maio de 2014O Secretário independente do MOVEJoão Carlos de Jesus
Pereira&rdquo;O executivo da Junta de Freguesia, após tomar conhecimento do conteúdo, deliberou por unanimidade
aprovar o VOTO DE LOUVOR nos termos propostos.Seguidamente, o Senhor Presidente José Ferreira Vieira informou
o executivo que as obras de requalificação do antigo edifício dos Paços do Concelho vão iniciar-se em breve, e que a
Universidade Sénior de Ourém, ali sediada, encetou conversações com a Junta de Freguesia no sentido da cedência de
espaço no edifício sede da Junta, à semelhança do que já aconteceu no passado, tendo sido deliberado por unanimidade
ceder o referido espaço, caso aquela instituição venha a formalizar o pedido de cedência.
1 &ndash; Leitura, aprovação e assinatura da acta número 5/2014, realizada no dia 12 de Abril de 2014;Foi lida a Acta
número 5/2014, realizada no dia 12 de Abril 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; Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o
mês de Abril;Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em livro próprio,
entre o número trezentos e três ao número quatrocentos e onze, que totalizaram o valor de trezentos e trinta e dois
euros.
Encerramento da reuniãoUma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram
doze horas e vinte 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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