
Acta 14/2014 - 01-10-2014

Ao primeiro dia do mês de Outubro do ano de dois mil e catorze, na sede da Junta de Freguesia e na sala de reuniões,
reuniu ordinariamente a Junta de Freguesia, estando presentes os Senhores, Presidente, José Ferreira Vieira,
Secretário, João Carlos de Jesus Pereira, Tesoureiro, Renato Amílcar Marques Lopes, Primeiro Vogal, António Domingos
Oliveira Sousa e Segundo Vogal, Anabela Lopes Pereira Cardoso.
Abertura da ReuniãoO Senhor Presidente da Junta de Freguesia, agradeceu a presença aos Membros do executivo
presentes, declarou aberta a reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:	Ordem de Trabalhos1 &ndash; Atendimento
ao Público;2 &ndash; Leitura e análise da correspondência recebida;3 &ndash; Confirmação referente à emissão de
documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o mês de Setembro;
Período de Antes da Ordem do DiaNos termos do artigo 52º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, o Senhor Presidente
deu seguidamente a palavra aos Senhores Membros da Junta de Freguesia para tratamento de assuntos gerais de
interesse para a freguesia.Tomou a palavra o Senhor presidente da Junta de Freguesia, para informar o executivo que,
em relação à formação certificada dos funcionários da autarquia, havia tido há dias uma reunião com uma representante
da empresa K-MED, a qual deixou algumas propostas de formação e respectivos custos por trabalhador, acções de
formação a realizar em Leiria, designadamente nas áreas de &ldquo;Manobrador de Máquinas&rdquo;,
&ldquo;Tacógrafos&rdquo;, &ldquo;Contra Incêndios&rdquo; e &ldquo;1ºs Socorros&rdquo;.O executivo da Junta de
Freguesia, após analisar a informação prestada pelo Senhor Presidente, deliberou por unanimidade convidar os
funcionários a pronunciar-se sobre se desejam e quais as acções que pretendem frequentar.    Seguidamente, o Senhor
Presidente José Ferreira Vieira, propôs ao executivo que o tradicional Jantar de Natal da Junta de Freguesia se
realizasse no dia 12 de Dezembro, data que foi consensual e aceite por unanimidade.
1 &ndash; Atendimento ao Público;O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, verificou não existir a comparência de
público na sala.
2 &ndash; Leitura e análise da correspondência recebida;O Executivo da Junta de Freguesia, tomou conhecimento da
seguinte correspondência:1.	Carta do Agrupamento de Escolas de Ourém, a convidar a Junta de Freguesia a estar
presente numa sessão de trabalho, a realizar naquele estabelecimento no próximo dia 10 de Outubro, pelas 17h30, para
cujo conteúdo o executivo tomou nota, tendo-se deliberado por unanimidade encarregar os serviços de confirmar a
presença do Senhor Presidente e do Senhor Secretário na referida sessão;2.	Mail da Associação Nacional dos Municípios
Portugueses a remeter Circular Informativa daquela associação, com convite para participar na Conferência subordinada
ao tema &ldquo;A Organização do Território do Estado e a Democracia de Proximidade&rdquo;, prevista para 15 de
Outubro próximo, em Coimbra, para o qual a Junta de Freguesia tomou conhecimento, tendo deliberado por unanimidade
ir em representação da Junta o Senhor Secretário;3.	Mail do Agrupamento de Escolas Conde de Ourém, datado de 26
de Setembro, a convidar a Junta de Freguesia a participar na Reunião de Início do Ano Lectivo, a ter lugar no próximo dia
6 de Outubro, no Centro Escolar da Caridade, para o qual a Junta tomou conhecimento, tendo sido deliberado
encarregar os serviços de confirmar a presença do Senhor Presidente e do Senhor Tesoureiro;4.	Mail da Escola Básica e
Secundária de Ourém, datado de 22 de Setembro do corrente, contendo proposta de Protocolo de Parceria a celebrar
entre esta Junta de Freguesia e o Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional do Agrupamento de Escolas de
Ourém, na sequência de uma reunião havida no pretérito dia 2 de Junho, em que foram expostas as linhas gerais do
projecto, o qual tem por objectivo &ldquo;o aproveitamento recíproco das potencialidades e complementaridades das
actividades dos dois outorgantes, no sentido de contribuir para a redução do défice de qualificação e certificação da
população portuguesa, e promover a sua empregabilidade, particularmente da população activa, do concelho de Ourém,
no âmbito das funções do Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional&rdquo;. Após análise e discussão, o executivo
da Junta de Freguesia deliberou por unanimidade subscrever o Protocolo nos termos propostos;
3 &ndash; Confirmação referente à emissão de documentos emitidos pela Secretaria da Junta de Freguesia, durante o
mês de Setembro;Pela Secretaria da Junta de Freguesia foram emitidos documentos, que foram registados em livro
próprio, entre o número setecentos e oitenta e cinco ao número oitocentos e quarenta e um, que totalizaram o valor de
cento e setenta e três euros.
Encerramento da reuniãoUma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram vinte
horas, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Acta, nos
termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.E eu, João Carlos de Jesus Pereira, Secretário da Junta de
Freguesia, a elaborei e subscrevo. O Presidente da Junta de Freguesia
O Secretário da Junta de Freguesia
O Tesoureiro da Junta de Freguesia
O Primeiro Vogal da Junta de Freguesia
O Segundo Vogal da Junta de Freguesia
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