
Acta 4/2015 - 19-02-2015

Aos dezanove dias do mês de Fevereiro de dois mil e quinze, 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, Primeiro Vogal, António Domingos
Oliveira Sousa e Segundo Vogal, Anabela Lopes Pereira Cardoso. Abertura da Reunião.O 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 Trabalhos.1. Apresentação de Requerimento.2. Leitura e análise da correspondência
recebida; Período de Antes da Ordem do Dia.Nos 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.Tomou a palavra o Senhor presidente da Junta de Freguesia, para informar que na
localidade de Vale Travesso a rua existente junto à Pré-Escola não tem denominação, pelo que sugere ao executivo que
aquela via se passe a denominar &ldquo;Rua Jardim de Infância&rdquo;, questão que, após discussão e análise, suscitou
a concordância unânime dos membros presentes, devendo, para o efeito, o assunto ser levado à próxima reunião da
Assembleia de Freguesia para aprovação.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, informou também o executivo de
que as obras de reparação da clarabóia do edifício da Junta e na vitrina exterior foram esta semana concluídas, assunto que
havia sido deliberado na reunião de 17 de Dezembro de 2014 (Acta nº 19/2014). O executivo tomou conhecimento.Por
sua vez, o Senhor Tesoureiro, na qualidade de Vice-Presidente da Associação do Bem Estar, Cultural e Recreativa da
Lourinha e Nossa Senhora da Piedade, Ourém, solicitou a esta Junta de Freguesia a cedência, a título temporário, de
uma sala no edifício sede da Junta, e bem assim de uma caixa de correio, para que aquela associação possa ali realizar
as suas reuniões de gestão, enquanto não dispõe de um espaço apropriado para o efeito, tendo o executivo deliberado por
unanimidade ceder uma das salas do edifício sede da Junta, e uma caixa de correio, denominada &ldquo;Caixa
2&rdquo;. 1. Apresentação de Requerimento.Daniel René Vieira Vicente, Bilhete de Identidade nº 12660214, Contribuinte
Fiscal nº 218877412, a solicitar a cedência de terrenos no cemitério de Vale Travesso, freguesia de Nossa Senhora da
Piedade, Ourém, no Talhão 3, Letra N, sepulturas números 1 e 2, tendo sido deliberado por unanimidade ceder os
terrenos conforme requerimento. 2. Leitura e análise da correspondência recebida.O Executivo da Junta de Freguesia,
tomou conhecimento da seguinte correspondência:2.1. Mail de Mónica Ferreira, da empresa &ldquo;Formação
Mutação&rdquo;, datado de 4 de Fevereiro do corrente, contendo informação sobre fundos comunitários e sobre o Novo
Quadro Comunitário, e bem assim a solicitar o agendamento de uma reunião para análise destas temáticas, assunto
que mereceu a melhor atenção por parte do executivo, tendo sido deliberado por unanimidade aguardar mais algum
tempo até que sejam conhecidos os requisitos deste Novo Quadro Comunitário;2.2. Carta da APDAF, datada de 10-02-
2015, com a referência &ldquo;Ofício nº 11/2015&rdquo;, sob o assunto &ldquo;Pedido de bilhetes para o Jardim
Zoológico&rdquo;, a solicitar alguns bilhetes de modo a que aquela instituição possa levar as suas crianças a visitar o Zoo,
assunto que mereceu a melhor atenção por parte do executivo, tendo-se deliberado por unanimidade ceder 75 (Setenta e
Cinco) bilhetes;2.3. Mail da empresa &ldquo;S.O.S. Seniores&rdquo;, datado de 13 de Fevereiro último, contendo
informação sobre um Sistema de Auxílio a Pessoas Idosas, para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento;2.4.
Mail de Pedro Cegonho, da empresa ANAFRE, datado de 16-02-2015, a informar que a DECO se encontra a realizar, a
nível nacional, sessões informativas sobre a poupança de energia, assunto sobre o qual o executivo tomou conhecimento
e teve em boa consideração; Encerramento da reunião.Uma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais
nada a tratar, quando eram vinte e duas horas e cinco 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 Primeiro Vogal da Junta de Freguesia
O Segundo Vogal da Junta de Freguesia
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