
Acta 11/2013 - 24-10-2013

Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro do ano de dois mil e treze, na sede da Junta de Freguesia e na sala de
reuniões, reuniu extraordinariamente 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 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 nº 10/2013, realizada no dia 11 de Outubro de 2013;2- Atendimento ao Público;3- Leitura
e análise da correspondência recebida;4- Apresentação de Requerimento;5- Confirmação referente à emissão de
documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o mês de Setembro;
1 &ndash; Leitura, aprovação e assinatura da acta nº 10/2013, realizada no dia 11 de Outubro de 2013Foi lida a Acta nº
10/2013, realizada no dia 11 de Outubro de 2013, a qual foi aprovada por unanimidade. 
2 - Atendimento ao PúblicoO Senhor Presidente da Junta de Freguesia, verificou não existir a comparência de público
na sala.
3- Leitura e análise da correspondência recebidaO Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da seguinte
correspondência:1.	Mail do Senhor António Ferreira, solicitando autorização à Junta de Freguesia, para que máquinas
possam passar pelo terreno da Junta anexo ao edifício, para retirar entulho relativo à recuperação de telhado e de uma
parede de um barracão.A Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade, ceder autorização de passagem.2.	Mail da União
Desportiva Pinheiro e Cabiçalva, a solicitar ajuda financeira, tendo sido deliberado por unanimidade informar que por
dificuldades financeiras, não é possível ceder apoio.3.	Mail da Juventude Ouriense, informando que em conjunto com a
Sociedade Filarmónica Ouriense, se encontram a organizar um duplo espectáculo, solicitando a colaboração da Junta de
Freguesia na concretização deste evento, tendo sido deliberado por unanimidade ceder um apoio no valor de duzentos e
cinquenta euros.4.	Carta do Coordenador do Centro Escolar de Santa Teresa, Senhor, João Mafra, a solicitar a
comparticipação de uma verba para pagamento da parte do valor referente à peça de teatro &ldquo; A Bela e o
Monstro&rdquo;, a atuar no Cine Teatro de Ourém, para os alunos da Pré e 1º Ciclo de Ourém, tendo sido deliberado
por unanimidade ceder um apoio no valor de cem euros.5.	Carta da Ajuda de Berço &ndash; Associação de Solidariedade
Social, para a aquisição de cartões de Boas Festas, para a qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento.6.	Carta da
Aciso, Associação Empresarial Ourém-Fátima, informando da sua nona edição do Projeto de Dinamização do Comércio
Local &ndash; Sorteio de Natal&rsquo;13, em que a Junta de Freguesia tem feito parceria. A Junta de Freguesia, tendo
conhecimento do referido projecto, deliberou por unanimidade participar à semelhança dos anos anteriores,
comparticipando com o valor de duzentos euros.
4. Apresentação de RequerimentoAntónio Frazão Rodrigues, viúvo, nascido a 24 de Junho de 1930, natural da Freguesia
de Nossa Senhora da Piedade e residente na Rua Principal, no lugar de vale travesso, vem propor à Junta de Freguesia,
a venda de terreno de que este é proprietário no Cemitério de Vale travesso, no Talhão 3, Letra F, nº 6, por não
necessitar dele, propondo o valor de quinhentos euros, tendo a Junta de Freguesia, deliberado por unanimidade, aceitar
o custo da retoma.
5 - Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o mês de
SetembroPela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em livro próprio, entre
o número setecentos e seis ao número setecentos e oitenta, que totalizaram o valor de duzentos e dezanove euros.
Encerramento da reuniãoUma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram
dezanove horas e trinta minutos, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, declarou encerrada a reunião, da qual se
lavrou a presente Acta, nos termos do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro.E eu, Ana Cristina Figueiredo, Assistente Técnica da Junta de Freguesia, a elaborei e
subscrevo.
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