Freguesia de Cartaxo
Município de Cartaxo
ACTA N.º 62/2013
Aos doze dias de Março de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta minutos, reuniu, na sede
da Junta de Freguesia, em sessão ordinária, o executivo, sob a Presidência do seu Presidente,
senhor Manuel Luís Salgueiro, e com a presença do senhor Délio da Silva Pereira, Secretário,
senhor João António Nunes Silva, Tesoureiro e do Vogal Srª Maria Judite Soares Pratas, para
discussão e deliberação dos assuntos constantes da seguinte ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1: PRESENÇA EM EVENTOS------------------------------------------------------------------------------Ponto 2: CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA--------------------------------------------------------------------Ponto 3: PEDIDOS DE APOIO/SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------Ponto 4: CEDÊNCIA DE CARRINHAS ---------------------------------------------------------------------------Ponto 5: CEDÊNCIA DO SALÃO NOBRE -----------------------------------------------------------------------Ponto 6: PAVIMENTOS EM MAU ESTADO----------------------------------------------------------------------Ponto 7: DELIBERAÇÕES-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 8: REQUISIÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 9: ATESTADOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente declarou aberta a reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESENÇA EM EVENTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente esteve presente no Centro Cultural do Cartaxo, na apresentação do Livro de
Poesia denominado "Ousadias do Meu Fado" de Maria Luísa Batista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente assistiu na sede do Rancho Folclórico ao espetáculo de revista "Para Onde Vai
Portugal".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente esteve presente no almoço e celebração da missa do Corpo Nacional de
Escutas, tendo sido concedido a esta Autarquia o Certificado de Atribuição de Distinção,
Medalha do Agrupamento 3ª Classe Bronze.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente esteve presente no Lar de S. João da Santa Casa da Misericórdia, na tomada
de posse dos Órgãos Sociais da Instituição.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente esteve presente na reunião realizada no Quartel dos Bombeiros Municipais do
Cartaxo, com elementos da Proteção Civil, Presidente da Câmara e Presidentes de Junta, na
qual foi feito um balanço dos danos causados pelo mau tempo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente esteve presente no almoço de aniversário da Associação "Gentes do Cartaxo".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente esteve presente na Unidade de Cuidados Continuados da Comunidade do
Cartaxo, situada em Vila Chã de Ourique, onde se realizou um fórum sobre Cuidadores de
Idosos, organizado pelo 3º Curso de Mestrado e Especialidade de Enfermagem Comunitária da
Escola Superior de Santarém, no sentido de divulgar e validar os resultados obtidos no estudo
"Caraterização das Casas de Acolhimento do Concelho do Cartaxo e necessidades formativas
dos formadores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente reuniu com a Direcção do Rancho Folclórico do Cartaxo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente esteve presente no jantar de convívio e tomada de posse dos novos Corpos
Sociais da Universidade Sénior do Cartaxo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Secretário esteve presente na apresentação das equipas do Clube de Ciclismo José Maria
Nicolau para a época de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo recebeu na Autarquia o Grupo Coral Alla Brevis da Sociedade filarmónica
Cartaxense, que veio apresentar cumprimentos e cantar "As Janeiras", tradição que se vem
mantendo a alguns anos--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APPACDM - enviando convite para as comemorações do 41º Aniversário da Associação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGRUPAMENTO MARCELINO MESQUITA - enviando Convite para a sessão de encerramento
do Dia do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMO PORTUGAL - enviando convite para um encontro a realizar na Palhota destinado a
georreferenciar e mapear todas as deposições ilegais de resíduos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOCARTAXO - enviando convite para uma Sessão Pública sobre o estado da Vala Real e as
Ribeiras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE CULTURA E RECREIO GENTES DO CARTAXO enviando convite para um colóquio com o tema "Espetáculo Tauromáquico" Análise e Reflexão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CDS/PP - informando que a Concelhia CDS/PP do Cartaxo estão a organizar e vão promover
vários debates.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLUBE DE CICLISMO JOSÉ MARIA NICOLAU - enviando convite para a cerimónia de
apresentação das equipas do Clube para a época de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CITYHALL - informando da deslocação do consultor Dr. Miguel Lopes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLÁUDIO SANTOS - solicitando como administrador do Nº 25 da Rua Cap. Salgueiro Maia, a
reparação e limpeza de situações pontuais em frente ao prédio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EQUIPA MÓVEL DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E INTERVENÇÃO PRECOCE solicitando o agendamento de uma reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPORT LISBOA E CARTAXO - informando que vão reunir para decidirem se aceitam
representar a Tasquinha da freguesia na Festa do Vinho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO - enviando currículo Vitae.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRESOFT - informando sobre prazos e procedimentos a cumprir sobre o SIADAP. ------------------101

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - informando que foram
introduzidas alterações ao Passaporte Emprego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROTEÇÃO CIVIL - enviando para possível alteração, cópia da Acta da reunião sobre o balanço
do temporal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNICIPIO DO CARTAXO - enviando comunicado técnico operacional relativo a precipitação e
vento forte.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E D P - informando que estão abertas as candidaturas ao Programa anual da Fundação EDP
Solidária 2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL - enviando a Ordem de Trabalhos para a
próxima reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLÍNICA ECO-RADIOLÓGICA DO CARTAXO - justificando a falta da funcionária Alexandra
Maria Lamberia, no dia 12 de Março, entre as 16 e as 16,30 horas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM - justificando a falta do funcionário Júlio Luís Vicente
Mota, no dia 11 de Março, entre as 09,20 e as 10,10 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM - justificando a falta do funcionário Júlio Luís Vicente
Mota, no dia 25 de Fevereiro entre as 09,00 e as 10,35 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM - justificando a falta do funcionário Júlio Luís Vicente
Mota, no dia 04 de Março, entre as 09,00 e as 10,00 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLISA - justificando a falta do funcionário Júlio Luís Vicente Mota, no dia 12 de Março, entre as
11,15 e as 12,40 horas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DE SAÚDE DO CARTAXO (extensão USF D. Sancho I - atestando que o funcionário
Sr. Joaquim Manuel Leal Fernandes, se encontra impossibilidade de trabalhar por um período
previsto de 03 dias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDOS DE APOIO/SUBSÍDIOS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RANCHO FOLCLÓRICO DO CARTAXO, solicitando apoio financeiro para minimizarem os
encargos com as obras de beneficiação que estão a realizar na Sede, afim de criarem condições
condignas para as várias secções. O executivo decidiu atribuir com abstenção do Sr. Secretário,
a quantia 1.000,00 Euros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLUBE DE CICLISMO JOSÉ MARIA NICOLAU, solicitando apoio financeiro para aquisição de
equipamentos. O executivo deliberou atribuir a quantia de 500,00 Euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CEDÊNCIA DE CARRINHA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPORT LISBOA E CARTAXO - solicitando a cedência das carrinhas para a deslocação da
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ESCOLA DE ATLETISMO RUI SILVA - solicitando cedência de transporte para os atletas se
deslocarem a Abrantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESCOLA DE ATLETISMO RUI SILVA - solicitando cedência de transporte para os atletas se
deslocarem a A-dos-Cunhados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESCOLA DE ATLETISMO RUI SILVA - solicitando cedência de transporte para os atletas se
deslocarem a Almeirim.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RANCHO FOLCLÓRICO DO CARTAXO - solicitando cedência de transporte para deslocarem a
seção adulta a Vendas Novas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENEU ARTÍSTICO CARTAXENSE - solicitando cedência de transporte para os atletas se
deslocarem a Pombal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARCELINO MESQUITA - solicitando cedência de transporte
para os alunos que vão participar em Évora na final do Campeonato Nacional de Jogos
Matemáticos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RANCHO FOLCLÓRICO DO CARTAXO - solicitando a cedência de transporte para deslocarem
alguns elementos do Rancho a Lisboa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - solicitando a cedência de transporte para deslocarem uma
doente tetraplégica a uma consulta ao Hospital de Santa Maria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - solicitando a cedência de transporte para deslocarem uma
doente a uma consulta a Santarém --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CEDÊNCIA DO SALÃO NOBRE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTIDO SOCIALISTA DO CARTAXO, solicitando a cedência do salão nobre, para realizarem
uma reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAVIMENTOS EM MAU ESTADO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo trocou impressões sobre o mau estado de muitos arruamentos da cidade,
sobretudo buracos, ficando o Sr. Presidente de contatar a firma NEOASFALTO, afim de solicitar
o fornecimento de betuminoso para aplicação nos arruamentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou concordar com a Proposta apresentada pela firma MAGNISIS, Ldª, no
valor 399,75 € (Iva incluído) para o fornecimento e instalação de um armário mural para
resguardar os fios que ligam os equipamentos informáticos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo depois de analisar a Proposta apresentada pelo Jornal o Povo do Cartaxo,
deliberou adjudicar a inserção de três anúncios, um para a edição especial da Páscoa, outro
para a edição da Festa do Vinho e um outro para as Festas da Cidade, tudo no valor 221,40€
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O Executivo deliberou pela distribuição de 100 cabazes de Páscoa, recheados de bens de
primeira necessidade, levando às famílias mais carenciadas da freguesia, um pouco de calor
humano num momento tão difícil para tanta gente e por isso vai solicitar à Coopribatejo, CRL
Cartaxo, a indicação do conteúdo para os respectivos Cabazes cada um no valor de unitário de
25,00 € (Iva incluído).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Executivo decidiu o seguinte sob a avaliação dos funcionários:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO: Fixação e distribuição de percentagens relativas à diferenciação de desempenhos da
avaliação do desempenho do ano de 2012.----------------------------------------------------------------------À semelhança de anos anteriores, mantêm-se os limites à atribuição das menções Desempenho
Relevante e Desempenho Excelente, as quais não podem exceder os 25% e 5%,
respetivamente, calculados sobre o número total dos trabalhadores da Freguesia, conforme o
artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro. Assim, e atendendo ao facto de apenas
existirem três trabalhadores nesta Freguesia, só poderá ser atribuído um Desempenho
Relevante e um Desempenho Excelente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO: Aprovação do novo Regulamento da Comissão de Avaliação.----------------------------------Atendendo às alterações impostas ao sistema de avaliação do desempenho pela Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro, designadamente, o facto de a avaliação passar a ser bienal,
tornou-se necessário proceder à elaboração de um novo Regulamento da Comissão de
Avaliação. Assim, em conformidade com o n.º 6 do artigo 58.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de
dezembro e o n.º 6 do artigo 21.º do Decreto Regulamento n.º 18/2009, de 4 de setembro foi
elaborado e aprovado por unanimidade, o novo Regulamento de Funcionamento da Comissão
de Avaliação desta Freguesia que, até nova deliberação, se manterá em vigor para os próximos
ciclos de avaliação, ficando cópia anexa a esta ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO: Fixação dos níveis de ponderação dos parâmetros de avaliação do desempenho do
ciclo 2013/2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado que o processo de avaliação para o ciclo 2013/2014 será realizado pelo
parâmetro "Competências". Assim, em conformidade com o n.º 2 do artigo 23.º do Decreto
Regulamentar n.º 18/2009, de 04 de setembro e com a alínea c) do n.º 1 do artigo 60.º da Lei n.º
66-B/2007, de 28 de dezembro, a Junta de Freguesia fixou em 100% a ponderação do
parâmetro "Competências", para a avaliação do desempenho do ciclo 2013/2014.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REQUISIÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGRUPAMENTO MARCELINO MESQUITA, enviando requisição de material de limpeza para a
Escola Nº 2. O Executivo deliberou adquirir o respectivo material.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATESTADOS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram apresentados diversos pedidos de atestados, aos quais, após análise e concordância,
foram atribuídos os números 123 a 178----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E não havendo mais assunto a tratar pelos presentes deu-se por terminada a reunião eram vinte
e uma horas e quinze minutos, . desta reunião se lavrou a presente acta, a qual depois de lida,
foi aprovada e votada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------O Presidente: __________________________________________________
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O Secretário: __________________________________________________
O Tesoureiro: __________________________________________________
O Vogal

: __________________________________________________
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