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ATA Nº 14
------ Aos quinze dias do mês de julho do ano dois mil e catorze reuniu, em reunião
ordinária, o executivo da Junta de Freguesia, na sala de reuniões, sob a presidência de
Rui Cardoso Maurício, presidente do executivo, que declarou aberta a reunião eram
dezoito horas e trinta minutos, com a seguinte ordem do dia: -------------------------------------- Ponto Um – Expediente -------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois – Diversos ---------------------------------------------------------------------------- À hora de abertura dos trabalhos estavam presentes os seguintes membros que
compõem o executivo desta Junta de Freguesia: -----------------------------------------------

Rui Cardoso Maurício – presidente ------------------------------------------------------



Alice da Guia Duarte – secretária --------------------------------------------------------



Albino Máximo Monteiro Gonçalves – tesoureiro -------------------------------------



Maria da Conceição Gordo Faustino – vogal -------------------------------------------

------ Faltou a vogal, Maria Teresa Alves Mainha, por motivo de doença. ----------------------- Iniciaram-se os trabalhos com a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada
por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- Dando cumprimento à ordem do dia entrou-se no primeiro ponto – Expediente –
 Oficio S/N datado de 19/06/2014 registado com o nº 617 (Pª1 Pº1/4) da empresa
Projecto Zero. O executivo tomou conhecimento e deliberou agir em
conformidade com o solicitado. --------------------------------------------------------- E-mail datado de 03/07/2014 registado com o nº 618 (Pª9 Pº15/2) do
Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento. O Presidente informou que
a requisição apresentada tinha sido enviada por lapso e que o assunto foi
esclarecido com o Agrupamento. O executivo tomou conhecimento e concordou.
 E-mail datado de 03/07/2014 registado com o nº 622 (Pª1Pº1/4) da empresa
IPX – Lda. Ilda Barroso. O executivo tomou conhecimento do orçamento
apresentado. -------------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 03/07/2014 registado com o nº 623 (Pª1 Pº1/4) da empresa
BIOSCOM Informática (António Rosa). O Presidente informou que foi
adquirido à empresa referenciada, dois monitores de marca Philips V-line
223V5LHSB 21.5 VGA/HDMI, no valor total de duzentos e vinte e seis euros e
trinta e dois cêntimos (226,32€), conforme ficou definido na reunião anterior,
ata número treze, página quarenta e quatro, onde o Tesoureiro ficou de tratar do
assunto. O executivo tomou conhecimento e concordou. -----------------------------
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 E-mail datado de 04/07/2014 registado com o nº 625 (Pª10 Pº16) do Instituto de
Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou conhecimento da
transferência de verba relativa ao processo número cinquenta e quatro/PAC/dois
mil e catorze. ------------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 07/07/2014 registado com o nº 628 (Pª10 Pº16) do Instituto de
Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou conhecimento da
transferência de verba relativa ao processo cinquenta e dois/PAC/dois mil e
catorze. -------------------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 08/07/2014 registado com o nº 630 (Pª7 Pº13) da UCC do
Entroncamento. O executivo tomou conhecimento da listagem de Pessoas e
Famílias em risco. ------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 08/07/2014 registado com o nº 635 (Pª1 Pº1/4) da empresa
Hipercálculo. O executivo tomou conhecimento do orçamento apresentado. ---- E-mail datado de 08/07/2014 registado com o nº 636 (Pª1 Pº1/4) da empresa
IPX- Informática e Serviços Lda. (Ilda Barroso). O executivo tomou
conhecimento do orçamento apresentado. --------------------------------------------- Oficio S/N datado de 03/07/2014 registado com o nº 637 (Pª1 Pº1) da Vogal
Maria Teresa Alves Mainha. O executivo tomou conhecimento da renúncia ao
cargo de vogal, por parte de Maria Teresa Alves Mainha e deliberou agir em
conformidade com a Lei, para se proceder à sua substituição. ---------------------- E-mail datado de 09/07/2014 registado com o nº 640 (Pª1 Pº1/4) da empresa
Mega PC – Informática e Software (Serafim Silvestre). O executivo tomou
conhecimento do orçamento apresentado. --------------------------------------------- E-mail datado de 11/07/2014 registado com o nº 651 (Pª2 Pº1/13) dos Serviços
Partilhados da Administração Pública, I.P. (ESPAP).O executivo tomou
conhecimento e deliberou agir em conformidade com o solicitado (Reporte
Estatístico Anual de Compras Públicas de Bens e Serviços dois mil e treze). ---- E-mail datado de 11/07/2014 registado com o nº 652 (Pª1 Pº1) da Vogal Maria
Teresa Alves Mainha. O executivo tomou conhecimento da renúncia da vogal,
Maria Teresa Alves Mainha, como membro da Assembleia de Freguesia. -------- E-mail datado de 14/07/2014 registado com o nº 657 (Pª7 Pº13) da UCC
Entroncamento. O executivo tomou conhecimento da data da próxima reunião,
no âmbito do programa Pessoas/Famílias que vivem sós. ----------------------------
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------ Foi deliberado pelo executivo alterar a forma como são apresentados os conteúdos
das receitas dos vencimentos das funcionárias e membros da autarquia. Para o efeito, o
Presidente falou com o técnico de contas para as devidas alterações. Ficando definido o
seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Nas ordens de pagamento e recibos de vencimento constará, num só documento,
todos os valores abonados e descontos, independentemente das rúbricas onde
são lançados; --------------------------------------------------------------------------------



O arquivo destes documentos será sequencial, por data, de forma a tornar mais
acessível a sua consulta, deixando de ser arquivado por rúbrica. --------------------

------ Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a reunião eram vinte
horas e para constar se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser
assinada pelo Presidente e por mim, Adelina Maria Durão Bastos, assistente técnica,
que a lavrei. -----------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

