FREGUESIA
DE
BIDOEIRA DE CIMA

Acta Número Sete
Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, pela vinte horas e trinta
minutos, reuniu na sua sede o executivo da Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima,
nas pessoas do seu presidente Jorge Manuel Vieira Crespo, do seu secretário Jorge
Adelino de Jesus Duro e da sua tesoureira Célia Maria Agostinho, para discussão e
deliberação dos assuntos constantes da seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Único – Processo de aquisição de terrenos para alargamento do Cemitério de
Bidoeira de Cima.
O presidente declarou aberta a reunião passando de imediato à discussão do assunto
constante no ponto único da ordem de trabalhos.
Assim, referiu que de acordo com o deliberado na reunião de Junta de Freguesia
realizada em seis de Fevereiro, já fez uma abordagem prévia aos proprietários dos
terrenos necessários, que demonstraram disponibilidade para a cedência dos mesmos.
Informou ainda que os terrenos em causa, situados nas traseiras do cemitério,
constituem um único número inscrito na Matriz Rústica sob o número 132 e descrito
na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o Nº 3414, dividido em três
parcelas, sendo metade de um dos proprietário e um quarto de cada um dos outros.
Informou ainda que o valor global acordado é de 10.000,00 € (dez mil euros),
correspondente à soma de 5.000,00 € (cinco mil euros) para o proprietário que detém
metade do terreno e 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) para cada um dos
restantes.
Analisado o assunto foi deliberado, por unanimidade, proceder à aquisição dos
terrenos e dado poderes ao Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Crespo, para
finalizar as negociações e assinar a escritura de aquisição.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pela vinte e três horas, da qual se
lavrou a presente acta que foi lida e assinada pelos presentes.
O Presidente _______________________________________________
O Secretário________________________________________________
A Tesoureira _______________________________________________

