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ATA Nº 3
------ Aos três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze 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 todos os 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 ------------------------------------------



Maria de Ascensão Fernandes Miguel – Vogal ----------------------------------------

------ Iniciaram-se os trabalhos com a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada
por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- Primeiro ponto da ordem do dia – Expediente ----------------------------------------- Oficio S/N e sem data registado com o nº 103 em 22/01/2015 de Emanuel
Pereira Esteves morador no Entroncamento (pertence ao CAPA de Torres
Novas). O executivo deliberou comparticipar a participação de Emanuel Esteves,
no Campeonato do Mundo de Pesca Desportiva para Pessoas Portadoras de
Deficiência, em Mora, até ao valor de vinte euros (20,00€), com IVA incluído,
ao abrigo da alínea v) do nº1 do artigo 16º da Lei 75/2013 de doze de setembro,
ficando os documentos de despesa em nome da Freguesia de São João Baptista
do Entroncamento. ------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 22/01/2015 registado com o nº 105 da empresa CityHall Consultoria Pública e Privada. O executivo tomou conhecimento. --------------- E-mail datado de 22/01/2015 registado com o nº 110 da CARITAS
Entroncamento. O executivo tomou conhecimento do agradecimento por parte
da Instituição. ------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 22/01/2015 registado com o nº 112 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Serviços Sociais). O Presidente informou que a Vogal
Conceição Faustino esteve presente na reunião do CLASE no passado dia trinta
de janeiro. O executivo tomou conhecimento. -----------------------------------------
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 E-mail datado de 23/01/2015 registado com o nº 113 da Clinica de Depilação
Definitiva EURODIET. O executivo tomou conhecimento da proposta de
parceria. ------------------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 23/01/2015 registado com o nº 116 de José Ribeiro e Castro
(CDS Parlamento). O executivo deliberou colocar as folhas de abaixo-assinado
para a reposição do feriado do 1º de Dezembro, na secretaria da Freguesia. ------ E-mail datado de 28/01/2015 registado com o nº 125 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Serviços Sociais). O Presidente informou que iria estar presente
na reunião do Núcleo Executivo do CLASE, no próximo dia nove de fevereiro. –
 E-mail datado de 28/01/2015 registado com o nº 128 da GESTMED –
Fidelidade Seguros. O executivo tomou conhecimento da proposta e condições
da apólice de seguro para Cláudio Manuel Gonçalves Madeira, que substitui
Conceição Nunes Tomás Alexandre, que por motivos de baixa médica foi
excluída do programa. O executivo tomou conhecimento e concordou. ----------- E mail datado de 29/01/2015 registado com o nº 130 do IEFP - Instituto do
Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou conhecimento da minuta
de contrato para Cláudio Manuel Gonçalves Madeira. ------------------------------- E mail datado de 30/01/2015 registado com o nº 131 da E&B Data, Lda. O
executivo tomou conhecimento do Curso Prático “Processamento de Salários”. –
 E mail datado de 03/02/2015 registado com o nº 144 da Câmara Municipal do
Entroncamento. O executivo tomou conhecimento do pedido de transporte para
dia vinte e um novembro, a Oliveira do Hospital. ------------------------------------------ Segundo ponto da ordem do dia – Diversos -------------------------------------------------- O Presidente informou que se deslocou a Lisboa e que aproveitou para trazer os
dispensadores de sacos higiénicos para canídeos. Comunicou que existe uma diferença
de preço de cinco euros e sessenta cêntimos, em relação ao deliberado na ata número
vinte e dois, de dezoito de novembro, página oitenta e um (setenta euros), em virtude de
cada caixa trazer doze unidades e não dar conta certa para cem unidades. Por esse facto
trouxe nove caixas (cento e oito unidades), perfazendo o valor de setenta e cinco euros e
sessenta cêntimos (75,60€). O executivo tomou conhecimento e concordou. ------------------- O Presidente informou ainda que foi adquirido uma coroa de flores, para o funeral
da mãe do Presidente da Assembleia de Freguesia, Cláudio Palmeirão, no valor de
sessenta euros (60,00€). ----------------------------------------------------------------------------
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------ O executivo deliberou conceder tolerância de ponto às funcionárias, na terça-feira
de Carnaval, no próximo dia dezassete de fevereiro. Por esse motivo, deliberou ainda,
que a próxima reunião do executivo, será no dia dezanove de fevereiro do corrente ano,
na hora habitual, dezoito horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a reunião eram
dezanove horas e trinta minutos, e para constar se lavrou a presente ata que depois de
lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e por mim Teresa Maria Almeida da
Silva Fernandes, assistente técnica, que a lavrei. ----------------------------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

