
Acta 3/2015 - 04-02-2015

Aos quatro 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. Leitura, aprovação e assinatura da acta nº 2/2015, realizada no dia 21 de
Janeiro de 2015;2. Atendimento ao Público;3. Apresentação de Requerimento.4. Leitura e análise da correspondência
recebida;5. Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o
mês de Janeiro; 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 os membros do executivo presentes que não existem assuntos relevantes para tratar neste ponto, opinião que
foi secundada pelo restante executivo. 1. Leitura, aprovação e assinatura da acta nº 2/2015, realizada no dia 21 de Janeiro
de 2015.Foi lida a Acta nº 2/2015, realizada no dia 21 de Janeiro de 2015, a qual foi aprovada por unanimidade. 2.
Atendimento ao Público.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, verificou não existir a comparência de público
na sala. 3. Apresentação de Requerimento.Conceição Baptista Pereira, Bilhete de Identidade nº 8117415, Contribuinte
Fiscal nº 145165736, a solicitar a cedência de terreno no cemitério do Pinheiro, freguesia de Nossa Senhora da
Piedade, Ourém, onde se encontra sepultado seu familiar, falecido a 22-01-2015, tendo sido deliberado por
unanimidade ceder o terreno conforme requerimento, e bem assim encarregar os serviços de proceder à sua identificação. 4.
Leitura e análise da correspondência recebida.O Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da seguinte
correspondência:4.1. Mail da empresa &ldquo;Direcção Geral Clínica Capitalis&rdquo;, datado de 20-01-2015, sob o
assunto &ldquo;Campanha Anti-Tabaco, Por uma Vida Mais Saudável&rdquo;, para o qual a Junta tomou
conhecimento;4.2. Mail de José Ribeiro e Castro, de 23-01-2015, relativo à Reposição do Feriado do 1º de Dezembro,
para o qual o executivo tomou conhecimento;4.3. Mail da empresa &ldquo;AMIGrante Leiria, datado de 24-01-2015, a
solicitar apoio financeiro para o desenvolvimento das suas actividades, para cujo conteúdo o executivo tomou
conhecimento, tendo-se deliberado por unanimidade que a Junta de Freguesia não poderá ceder qualquer apoio por
dificuldades financeiras;4.4. Mail de Luís Gomes Mendes, da empresa &ldquo;Mota-Engil&rdquo;, de 30-01-2015,
contendo proposta comercial nº DAGR/LM/PT_13/2015 (29-01-2015), para aquisição de &ldquo;Tout Venant&rdquo;
destinada à execução de obras na freguesia, tendo o executivo deliberado por unanimidade adjudicar àquela empresa 3
(Três) semi-reboques de &ldquo;Tout Venant&rdquo; (mais ou menos 100 toneladas);4.5. Carta da Comissão de Festas
de Nossa Senhora do Livramento, Vale Travesso, datada de 22-01-2015, contendo 6 (Seis) Convites para as Festas em
honra de Nossa Senhora do Livramento, que se realizam nos próximos dias 7, 8 e 9 do corrente naquela localidade,
tendo o executivo da Junta de Freguesia ficado sensibilizado com o convite, pelo que deliberou por unanimidade aceitar
o referido convite, e marcar presença no almoço do dia 9 de Fevereiro, pelas 12h30; 5. Confirmação referente à emissão de
documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o mês de Janeiro.Pela Secretaria da Junta de
Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em livro próprio, entre o número um ao número cento e
oito, que totalizaram o valor de trezentos e trinta e seis euros. Encerramento da reunião.Uma vez completa a Ordem de
Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram dezanove horas e cinquenta 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.
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