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ATA Nº 18
------ Aos dezasseis dias do mês de setembro 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 ------------------------------------------------------



Albino Máximo Monteiro Gonçalves – Tesoureiro ------------------------------------



Maria da Conceição Gordo Faustino – Vogal ------------------------------------------

------ Faltou a Secretária Alice da Guia Duarte por motivos de consulta médica e a
Vogal, Maria Teresa Alves Mainha, por motivos profissionais.----------------------------------- Iniciaram-se os trabalhos com a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada
por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- Dando cumprimento à ordem do dia abordou-se o primeiro ponto – Expediente
 E-mail datado de 03/09/2014 registado com o nº 789 do Gabinete de Apoio à
Presidência. O Presidente informou que o Presidente da Assembleia de
Freguesia, Sr.º Cláudio Palmeirão Abreu da Costa esteve presente nos jogos da
Super Taça de Futsal. --------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 03/09/2014 registado com o nº 790 da Comissão de Utentes
da Saúde do Médio Tejo. O executivo tomou conhecimento e comunicou à
Assembleia de Freguesia para participar na sessão em Tomar.---------------------- E-mail datado de 04/09/2014 registado com o nº 796 de Fábio Humberto Cravo
Rodrigues. O executivo tomou conhecimento, solicitando o Nib da Conta
Bancária da Junta de Freguesia de São João Baptista, afim de proceder à
transferência bancária da quantia de cento e oitenta e dois euros e cinco
cêntimos que lhe foram transferidos indevidamente em sete de agosto do
corrente ano.-------------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 08/09/2014 registado com o nº 799 da Autoridade Tributária e
Aduaneira – Justiça Tributária. O executivo tomou conhecimento e irá proceder
em conformidade. --------------------------------------------------------------------------
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 E-mail datado de 08/09/2014 registado com o nº 803 de Patrícia Moreno –
Agenda de Portugal. O executivo tomou conhecimento e deliberou solicitar mais
informações. -------------------------------------------------------------------------------- Oficio datado de 4/09/2014 registado com o nº 804 de Mestre José Manuel
Pereira. O executivo tomou conhecimento.----------------------------------------------------- E-mail datado de 03/09/2014 registado com o nº 806 do Instituto do Emprego e
Formação Profissional, IP – centro de Emprego e Formação Profissional do
Médio Tejo – Serviço de Emprego de Torres Novas. O Presidente informou que
diz respeito à notificação de encerramento referente ao processo 083/CEI+/14 e
destinada a Rui Carlos Subtil Soares.--------------------------------------------------- E-mail datado de 08/09/2014 registado com o nº 809 do Gabinete de Apoio à
Presidência. O executivo tomou conhecimento. -------------------------------------- E-mail datado de 10/09/2014 registado com o nº 813 do União Futebol
Entroncamento – Festival de Verão. O executivo tomou conhecimento e o
Presidente informou que esteve presente no jantar de abertura em representação
da Junta de Freguesia e que foram oferecidas fitas porta-chaves para a prova de
rally paper. --------------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 10/09/2014 registado com o nº 816 dos Serviços Sociais do
Município do Entroncamento convocando para uma reunião do Núcleo
Executivo do CLASE. O executivo tomou conhecimento.---------------------------- E- mail datado de 10/09/2014 registado com o n.º 818 de Danielle Capella. O
executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------- E- mail datado de 11/09/2014 registado com o n.º 820 da Câmara Municipal do
Entroncamento. O executivo tomou conhecimento e o Presidente informou que
irá estar presente na 1ª reunião do Conselho Municipal de Segurança.------------- E-mail datado de 11/09/2014 registado com o n.º 821 da empresa Laser Site
(Carla Santos). O executivo tomou conhecimento e o Presidente e o Tesoureiro
irão deslocar-se à empresa a fim de aferir das ofertas existentes. ------------------- Oficio datado de 10/09/2014 registado com o n.º 824 da Caixa Geral de
Depósitos. O executivo tomou conhecimento. ---------------------------------------- E-mail datado de 12/09/2014 registado com o nº 828 de José Dias de Pinho Diretor Adjunto do jornal das autarquias. O executivo tomou conhecimento e
por dificuldades de agenda não é possível dar resposta.-------------------------------
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 E-mail datado de 12/09/2014 registado com o n.º 829 da Escola Secundária do
Entroncamento – Direção- enviando cópia de oficio da coordenadora da EB
Zona Verde. O executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade
proceder à aquisição de 15 resmas de papel de fotocópia. --------------------------- E-mail datado de 12/09/2014 registado com o n.º 830 da FAJUDIS – Federação
Associações Juvenis do Distrito de Santarém. Manifesta 2014. O executivo
tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------- E- mail datado de 15/09/2014 registado com o n.º 833 da Firma Competir Formação & Serviços S.A.- Quadro Estratégico Comum 2014-2020- protocolo
de cooperação. O executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade
agendar uma reunião para o dia vinte e cinco do corrente mês, às dez horas na
sede da freguesia. -------------------------------------------------------------------------- E – mail datado de 16/09/2014 registado com o n.º 836 da Câmara Municipal –
Recursos Humanos (Andrea Lopes), solicitando a possibilidade de ser feita uma
candidatura ao IEFP direcionada para o candidato Cláudio Manuel Gonçalves
Madeira, para apoio na área de serviços gerais – condução do dumper. O
executivo tomou conhecimento e deliberou proceder em conformidade. --------------- Segundo ponto da ordem do dia – Diversos -------------------------------------------------- Foram tecidas algumas considerações de interesse para a Autarquia,
nomeadamente uma alteração à ata número dezassete, folha cinquenta e nove referente à
deliberação respeitante ao oficio nº 06.20144/2015, datado de 28/08/2014, registado
com o n.º 782 do Cade. O Presidente informou que teve uma reunião com um
responsável do clube para a possibilidade de haver um apoio maior para a Concentração
de Futebol 7. Assim foi deliberado por unanimidade que a comparticipação desta
Autarquia na atividade seria de duzentos e cinquenta euros com IVA incluído. ---------------- 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, Rui Cardoso Maurício e por mim, Adelina Maria Durão de
Bastos, assistente técnica, que a lavrei. ----------------------------------------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

