
Acta 4/2014 - 08-03-2014

Aos oito dias do mês de Março 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 das actas números 2/2014 e 3/2014, realizadas,
respectivamente, nos dias 8 de Fevereiro de 2014 e 26 de Fevereiro de 2014;2 &ndash; Atendimento ao Público;3
&ndash; Leitura e análise da correspondência recebida;4 &ndash; Confirmação referente à emissão de documentos
emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o mês de Fevereiro;
1 &ndash; Leitura, aprovação e assinatura das actas números 2/2014 e 3/2014, realizadas, respectivamente, nos dias 8
de Fevereiro de 2014 e 26 de Fevereiro de 2014;Foram lidas as Actas números 2/2014 e 3/2014, realizadas,
respectivamente, nos dias 8 de Fevereiro de 2014 e 26 de Fevereiro de 2014, as quais foram aprovadas 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; Leitura e análise da correspondência recebida;O Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da
seguinte correspondência:1.	Carta da Câmara Municipal de Elvas, sobre uma Moção em Defesa dos Doentes Oncológicos,
para a qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento, tendo sido deliberado por unanimidade concordar com o
exposto e enviar a informação às entidades referenciadas no texto;2.	Requerimento de Francisco Manuel Pereira Senra,
casado com Fátima Cristina Leal de Sousa Senra, moradores na Rua José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos,
número vinte e cinco, primeiro direito, em Prior Velho, proprietários de uma casa de habitação localizada na Travessa
da Fonte, número um, em Casal dos Crespos, a solicitar a anulação de caminho pedonal de acesso ao fontanário, no
lugar de Casal dos Crespos, de acordo com os artigos 1383º, 1384º e 1568º/2 do Código Civil, em virtude de o referido
fontanário não se encontrar neste momento na categoria de manifesta utilidade pública, para o qual a Junta de
Freguesia tomou conhecimento, tendo sido deliberado por unanimidade proceder de acordo com o solicitado no referido
requerimento, e bem assim submeter o assunto à apreciação da Assembleia de Freguesia na próxima reunião deste órgão;
4 &ndash; 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 um ao número duzentos e oito, que totalizaram o valor de trezentos e quarenta e quatro
euros.
Encerramento da reuniãoUma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram
doze 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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