-------Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e

treze, reuniram-se

pelas vinte e uma horas e dez minutos os seguintes elementos do Executivo: José
David Ventura Gouveia, Presidente, Cristina Maria Leandro Pereira Casimiro,
Secretária e António José Carvalho Dionísio, Tesoureiro, com os seguintes pontos
de ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------Ponto um – Serviço de pendentes; -------------------------------------------------------------Ponto dois – Informações; ------------------------------------------------------------------------Ponto três – Propostas; ---------------------------------------------------------------------------O Presidente declarou aberta a reunião e entrou-se no primeiro ponto da
ordem de trabalhos – Serviço de Pendentes. ----------------------------------------------------Foi lida a ata dois, foi posta a aprovação e foi aprovada por unanimidade.
Foram assinadas todas as ordens de pagamento. --------------------------------------------------Do Vice-presidente da Câmara Municipal de Almeirim, enviando vários
emails, com diversas informações sobre o Concelho. ---------------------------------------------Da Comissão Intermunicipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios,
enviando oficio a informar que de acordo com o regulamento interno da CIMDFCI,
a presidência da referida comissão em dois mil e treze é da responsabilidade da
Câmara Municipal de Alpiarça, Mário Fernando Atracado Pereira. ----------------------------Da Cityhall, enviando email a solicitar o envio do número do compromisso
relativo ao SIADAP. ---------------------------------------------------------------------------------------O mesmo será enviado logo que possível. ----------------------------------------------------Da Cityhall, enviando o contrato relativo ao serviço de reporte de informação
dos recursos humanos (SIOE), a fim de ser assinado, carimbado e posteriormente
remetido para a referida entidade. --------------------------------------------------------------------O mesmo será enviado o mais rápido possível. ----------------------------------------------Da Cityhall, enviando um documento que elaborou sobre o Orçamento de
Estado para dois mil e treze, que integra os principais temas de interesse para as
Freguesias e seus trabalhadores. ----------------------------------------------------------------------Do Senhor Tiago Mata, enviando email a solicitar o envio de pins da Junta
para a sua colecção. ------------------------------------------------------------------------------Dado que a Autarquia não possui pins, será feito oficio a informar o
interessado. -----------------------------------------------------------------------------------------Ata três de dois mil e treze
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-------De um menino de oito anos, João Filipe, enviando email a solicitar o envio
de pins da Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------Dado que a Autarquia não possui pins, será feito ofício a informar o
interessado. ------------------------------------------------------------------------------------------------Do Orfeão de Almeirim, enviando carta de agradecimento pelo apoio que a
Autarquia e restantes pessoas que colaboram aquando da sua vinda no canto das
Janeiras no passado dia seis janeiro. ------------------------------------------------------------------Da Deco, enviando email a informar que está a organizar sessões de
esclarecimento aos consumidores. --------------------------------------------------------------------Da Freguesia de São José da Lamarosa, enviando convite para o Executivo
estar presente na décima nona mostra de vinhos da Freguesia, no dia dezanove de
janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Devido a compromissos, não foi possível a presença de nenhum membro do
Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Da Câmara Municipal de Almeirim, enviando convite para exposição
“Almeirim pessoas e factos XI – Loiças de ontem”, que se realizou no dia doze de
janeiro, no salão nobre da Câmara. --------------------------------------------------------------------Não esteve presente nenhum membro do Executivo.---------------------------------------Do Clube Aventura Juvenil de Raposa, enviando ofício a informar que no
dia vinte de janeiro se realiza o almoço do trigésimo sexto aniversário e entrega de
prémios do regional da Associação de Ciclismo de Santarém, relativo à época dois
mil e doze, convidando através do mesmo ofício, o Senhor Presidente, José David a
estar presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------Do Grupo Desportivo Raposense, enviando ofícios a solicitar o empréstimo
do autocarro para duas deslocações com a equipa de futebol, nos dias e locais a
seguir mencionados, dia vinte e sete de janeiro a Vale da Pinta e dia dez de
fevereiro a Quebradas. -----------------------------------------------------------------------------------O Executivo analisou os pedidos e deliberou deferir as duas deslocações. ------------Do Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Raposa, enviando ofício a
solicitar as instalações da Casa da Cultura para a realização de um espectáculo de
karaoke no dia dois de fevereiro, assim como também para os ensaios, que se
considerem necessários. ---------------------------------------------------------------------------------O pedido foi deferido. -----------------------------------------------------------------------------Do Grupo de peregrinos “Caminhar do Sul”, de Alcácer do Sal, enviando
email a solicitar as instalações da Casa da Cultura para o dia oito de maio, a fim de
poderem almoçar cerca de oitenta peregrinos, caso esteja a chover. -------------------Ata três de dois mil e treze
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-------O pedido foi deferido e comunicado aos interessados. -------------------------------------Da Globalsoft, enviando ofício a informar que lançou novos serviços e
produtos que são mais atractivos em termos de custos para os clientes e que caso
estejamos interessados para contactar a referida empresa. -------------------------------------Do Senhor Manuel Joaquim Simões Fidalgo, enviando ofício e fotos a
solicitar apoio para a reparação da sua carrinha que devido ao mau tempo que se
fez sentir no passado dia dezanove de janeiro, sofreu danos com a queda de uma
árvore que se encontrava junto á Casa da Cultura. ------------------------------------------------O Executivo deliberou enviar a referida solicitação à Câmara Municipal de
Almeirim, uma vez que a mesma possui seguros de utilidade pública, de modo a
fazer face às despesas. -----------------------------------------------------------------------------------Da Associação de defesa e protecção dos animais “Clube dos Patolas”,
enviando ofício a solicitar a continuidade do pagamento mensal no valor de cento e
vinte e cinco euros. ---------------------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou continuar com o referido pagamento, mas só até ao
mês de outubro de dois mil e treze, dado ser o mês em que o actual Executivo cessa
as suas funções. --------------------------------------------------------------------------------------------Terminados os pendentes, deu-se então início ao segundo ponto da ordem
de trabalhos – Informações. --------------------------------------------------------------------------Da Secretária da Junta: -------------------------------------------------------------------------A informar que no passado dia dezanove de janeiro devido ao temporal que
se fez sentir em todo o país, caiu a pinheira que era um dos maiores símbolos e
referência da Freguesia, contando com cerca de cento e sessenta anos de
existência. Para se proceder à limpeza e desobstrução da via, estiveram presentes
os Bombeiros Voluntários de Almeirim, o Vice-presidente da Câmara Municipal de
Almeirim, o Presidente da Junta, o Tesoureiro, assim como outras entidades e
populares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Secretária continuou informando que para o sucesso da operação, contouse com a ajuda do Senhor Joaquim Neves Correia que removeu todos os toros e
restantes destroços para um local seguro com todo o empenho e boa vontade,
deixando o local limpo, merecendo assim o nosso agradecimento. ----------------------------Terminado o segundo ponto, deu-se início ao terceiro ponto da ordem de
trabalhos – Propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata três de dois mil e treze
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-------Do Presidente da Junta: ------------------------------------------------------------------------A propor que à semelhança da Câmara Municipal de Almeirim, se dê
tolerância de ponto no dia doze de fevereiro, dia de Carnaval, a todos os
funcionários. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo aprovou a proposta por unanimidade. ----------------------------------------Do Presidente da Junta: ------------------------------------------------------------------------A propor que seja atribuído uma gratificação mensal ao funcionário Filipe
Avó pelo serviço prestado ao abrir o cemitério e fechar, colocar e retirar bandeiras
no edifício da Junta e no período de verão ficando responsável pelo parque de
merendas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ao funcionário José Garcia propõe uma gratificação por prestações de serviço
ao longo do mês. -------------------------------------------------------------------------------------------A proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------Do Presidente da Junta: ------------------------------------------------------------------------A informar que o Dumper precisa de levar uma reparação, propondo entregar
o serviço ao Hipólito Mão-de-Ferro e proceder à sua liquidação logo que o referido
serviço seja efectuado. -----------------------------------------------------------------------------------A proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião pelas vinte e
três horas e quinze minutos, redigindo eu Cristina Maria Leandro Pereira Casimiro,
na qualidade de Secretária da Autarquia, a presente ata, que depois de lida e
aprovada será assinada nos termos da Lei. ---------------------------------------------------O Presidente:
O Secretário:
O Tesoureiro:
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