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ATA Nº 15 

------ Aos cinco dias do mês de agosto do ano dois mil e catorze reuniu, em reunião 

ordinária, o executivo da Junta de Freguesia, na sala de reuniões, sob a presidência de 

Alice da Guia Duarte, secretária 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: ------------------------------------------------ 

 Alice da Guia Duarte – Secretária -------------------------------------------------------- 

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

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

------ Faltou o Presidente, Rui Cardoso Maurício e a Vogal, Maria Teresa Alves 

Mainha, por motivo de férias. --------------------------------------------------------------------- 

------ Iniciaram-se os trabalhos com a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada 

por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Dando cumprimento à ordem do dia entrou-se no primeiro ponto – Expediente – 

 E-mail datado de 16/07/2014 registado com o nº 661 (Pª1 Pº1) da Vogal, Maria 

Teresa Alves Maínha. O executivo tomou conhecimento, da justificação de falta 

da Vogal, Maria Teresa Alves Mainha, na reunião do passado dia quinze de 

julho, ata número catorze. ----------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 15/07/2014 registado com o nº 663 (Pª2 Pº1/14) da Fundação 

Serralves. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------ 

 E-mail datado de 16/07/2014 registado com o nº 665 (Pª2 Pº3) da Câmara 

Municipal do Entroncamento – Serviços Sociais (Sandra Pascoal). A Vogal, 

Maria da Conceição Gordo Faustino, informou que esteve presente na reunião 

do núcleo executivo. ----------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 17/07/2014 registado com o nº 667 (Pª10 Pº16) do IEFP - 

Instituto de Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou 

conhecimento da transferência de verba relativa ao processo setenta e 

sete/PAC/dois mil e catorze. -------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 17/07/2014 registado com o nº 668 (Pª10 Pº16) do IEFP - 

Instituto de Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou 
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conhecimento da transferência de verba relativa ao processo cinquenta e 

dois/PAC/dois mil e catorze. -------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 21/07/2014 registado com o nº 670 (Pª12 Pº34) da ANAFRE – 

Associação Nacional de Freguesias (Departamento Jurídico). O executivo 

analisou o parecer acerca do abono para falhas e deliberou colocar algumas 

dúvidas ao departamento jurídico da Câmara Municipal do Entroncamento, para 

posterior deliberação. ---------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 21/07/2014 registado com o nº 672 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento da transferência 

bancária, referente à Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais. ------------------- 

 E-mail datado de 21/07/2014 registado com o nº 677 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento. A Secretária, Alice Duarte, informou que o 

Presidente adquiriu sumos e águas, para o lanche convívio do “Dia dos Avós”, 

no valor de vinte euros e quarenta e dois cêntimos (20,42€). ------------------------ 

 E-mail datado de 22/07/2014 registado com o nº 678 (Pª10 Pº16) do IEFP - 

Instituto de Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou 

conhecimento da transferência de verba relativa ao processo setenta e 

sete/PAC/dois mil e catorze. -------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 23/07/2014 registado com o nº 684 (Pª9 Pº15/1) do Grupo 

Locomotivas do Asfalto. O executivo deliberou agendar reunião, conforme 

solicitado, para o próximo dia vinte e nove de agosto, pelas dez horas, na sede 

da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mails datados de 23/07/2014 registados com o nº 685 e 686 (Pª2 Pº1/14) de 

Mónica Patricia Jesus e Francisco Pessoa. A Secretária, Alice Duarte, informou 

que foi enviado uma fita porta-chaves com a imagem da Freguesia e selo com 

brasão da Freguesia. ------------------------------------------------------------------------ 

 E-mail datado de 23/07/2014 registado com o nº688 (Pª12 Pº34) da ANAFRE – 

Associação Nacional de Freguesias (Departamento Jurídico). O executivo 

tomou conhecimento acerca do assunto relativo à substituição de elementos nos 

órgãos executivos e deliberativos. ------------------------------------------------------- 

 Oficio nº 1289980 datado de 22/07/2014 registado com o nº 689 (Pª10 Pº16) do 

IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou 

conhecimento da decisão de aprovação relativa ao processo número duzentos e 

setenta e seis/CEI/dois mil e catorze. ----------------------------------------------------  
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 E-mail datado de 24/07/2014 registado com o nº 690 (Pª7 Pº13/1) da CÁRITAS. 

O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 25/07/2014 registado com o nº 691 (Pª2 Pº1/10) da 

GESTEMED Mediação de Seguros, Lda. O executivo tomou conhecimento. ----- 

 Oficio 7000 datado de 22/07/2014 registado com o nº 692 (Pª10 Pº16) do IEFP 

- Instituto de Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou 

conhecimento da transferência de verba relativa ao processo setenta e 

sete/PAC/dois mil e catorze. -------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 25/07/2014 registado com o nº 694 (Pª1 Pº1/4) da empresa 

PRO ALOJAMENTO – Soluções de Web Hosting. O Tesoureiro informou que 

foi paga, por multibanco, a quantia de quarenta euros e noventa cêntimos 

(40,90€), para alojamento do novo site da Freguesia. O executivo tomou 

conhecimento e concordou. --------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 25/07/2014 registado com o nº 697 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento – Serviços Jurídicos (Paula Alexandra). O 

executivo decidiu analisar e deliberar posteriormente o Contrato de Delegação 

de Competências e Acordo de Execução entre a Câmara Municipal do 

Entroncamento e a Junta de Freguesia de São João Baptista. ------------------------ 

 E-mail datado de 28/07/2014 registado com o nº 702 (Pª12 Pº34) da ANAFRE 

Delegação de Santarém. O executivo decidiu analisar e deliberar posteriormente 

o projeto apresentado, ponderando uma eventual adesão. ---------------------------- 

 E-mail datado de 29/07/2014 registado com o nº 703 (Pª1 Pº1/6) da empresa 

BIOSCOM Informática. O Tesoureiro, Albino Gonçalves, informou que já não 

era necessária a substituição dos teclados e ratos, uma vez que o assunto ficou 

resolvido com a mudança de chip. O executivo tomou conhecimento. ------------- 

 E-mail datado de 29/07/2014 registado com o nº 704 (Pª10 Pº16) do IEFP - 

Instituto de Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou 

conhecimento da transferência de verba relativa ao processo cinquenta e 

sete/PAC/dois mil e catorze. -------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 29/07/2014 registado com o nº 705 (Pª10 Pº16) do IEFP - 

Instituto de Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou 

conhecimento da disponibilidade dos mapas de assiduidade eletrónicos, pré-

preenchidos, referentes aos processos a decorrer. Deliberou que a partir do 
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próximo mês de setembro, será através da plataforma disponibilizada que se irá 

efetuar todos os procedimentos. ---------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 31/07/2014 registado com o nº 707 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento (Susana Rita). O executivo tomou conhecimento 

da transferência bancária efetuada, referente ao Protocolo de Delegação de 

Competências – CEI (Contrato Emprego Inserção) e CEI mais (Contrato 

Emprego Inserção mais), alusivo ao mês de maio de dois mil e catorze. ----------- 

 E-mail datado de 04/08/2014 registado com o nº 713 (Pª10 Pº16) do IEFP - 

Instituto de Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou 

conhecimento da transferência de verba relativa ao processo setenta e 

oito/PAC/dois mil e catorze. -------------------------------------------------------------- 

------ Segundo ponto da ordem do dia – Diversos ---------------------------------------------

------ Não foram apresentados assuntos para este ponto. --------------------------------------- 

------ Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a reunião eram vinte 

horas e trinta minutos, e para constar se lavrou a presente ata que depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada pela Secretária, Alice da Guia Duarte e por mim, Teresa 

Maria Almeida da Silva Fernandes, assistente técnica, que a lavrei. ------------------------- 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


