
Acta 3/2014 - 26-02-2014

Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro 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; Atendimento
ao Público;2 &ndash; Leitura e análise da correspondência recebida;3 &ndash; Apresentação de Requerimento;
1 &ndash; Atendimento ao Público;O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, verificou não existir a comparência de
público na sala.
2 &ndash; Leitura e análise da correspondência recebida;O Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da
seguinte correspondência:1.	Requerimento de Luís Pedro Lopes Gonçalves, portador do Cartão de Cidadão número
13230483, residente em Casal da Charnequinha, Ourém, a solicitar a utilização temporária de um poço pertencente a
esta Junta de Freguesia, com o objectivo de proceder à rega de uma plantação que irá nascer num terreno ao lado do
referido poço, para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento, tendo sido deliberado por unanimidade ceder a
água do poço pelo tubo de abastecimento da fonte, com o pagamento da electricidade consumida e com contrato de
arrendamento;2.	Mail do Centro Escolar da Caridade, a convidar a Junta a estar presente no Baile de Carnaval a realizar
no dia 28 de Fevereiro, para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento, tendo sido deliberado por unanimidade
que em substituição do Senhor Presidente irá ao evento o Senhor Secretário;3.	Ofício da Apdaf, a solicitar um apoio
financeiro para as actividades que desenvolve no Alqueidão, para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento,
tendo sido deliberado por unanimidade analisar esta questão numa próxima reunião;4.	Comunicação da Apdaf, a solicitar a
colaboração da Junta de Freguesia na aquisição de camisolas para o Dia Mundial da Criança, tendo sido deliberado por
unanimidade não conceder o apoio devido a ser uma grande despesa e a Junta de Freguesia não ter, neste momento,
capacidade financeira; 
3 &ndash; Apresentação de Requerimento;Ana dos Santos Marques, nascida a 24 de Outubro de 1952, Cartão de
Cidadão nº 06507293, filha de Manuel Marques e de Maria Eugénia dos Santos, a solicitar a alteração do Alvará do
terreno sito no Cemitério do Vale Travesso, onde se encontra sepultada a sua mãe, Maria Eugénia dos Santos, por ter
sido adquirido por si e por seu irmão, Joaquim Manuel dos Santos Marques, pelo que requer a alteração do Alvará para o
nome dos dois, tendo sido deliberado por unanimidade autorizar esta alteração.
Encerramento da reuniãoUma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram vinte
e três horas e seis 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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