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ATA Nº 20 

------ Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano dois mil e catorze 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 ------------------------------------------ 

 E-mail datado de 08/10/2014 registado com o nº 922 do Ministério da Finanças 

–Transferências de regiões Autónomas e Autarquias Locais para Fundações em 

dois mil e catorze. O executivo tomou conhecimento. -------------------------------- 

 E-mail datado de 08/10/2014 registado com o nº 924 do IEFP – Instituto do 

Emprego e Formação Profissional. O Presidente deu conhecimento ao 

executivo que informou o IEFP que os beneficiários selecionados detinham 

competências técnicas, sociais e relacionais que se enquadravam no perfil 

exigido. O executivo tomou conhecimento e concordou. ----------------------------- 

 E-mail datado de 09/10/2014 registado com o nº 927 da empresa Intelectus 

(Regina Reis). O Presidente esclareceu o executivo que a empresa foi informada 

que o valor apresentado (quinze euros à hora) era o valor total a pagar, pelo 

aluguer da sala de sessões, não acrescendo IVA. O executivo tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 Oficio nº 209/14 datado de 09/10/2014 registado com o nº 929 da Liga dos 

Combatentes – Núcleo do Entroncamento/Vila Nova da Barquinha. O 

Presidente informou que esteve presente na cerimónia evocativa do Centenário 

da Grande Guerra, em Vila Nova da Barquinha e que foi adquirido um ramo de 
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flores, para as cerimónias, no valor de quinze euros (15,00€). O executivo tomou 

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

 E-mail datado de 10/10/2014 registado com o nº 930 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Paula Alexandra). O Presidente comunicou que a Câmara foi 

informada que a retificação ao Contrato de Delegação de Competências e 

Acordo de Execução entre a Câmara Municipal do Entroncamento e a Junta de 

Freguesia de São João Baptista do Entroncamento foi aprovado em reunião do 

executivo no passado dia dois de setembro e na sessão da Assembleia de 

Freguesia no passado dia vinte e três de setembro. O executivo tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 10/10/2014 registado com o nº 933 do Agrupamento de 

Escolas Cidade do Entroncamento (Direção), enviando requisição de produtos 

de higiene e limpeza da Escola Básica António Gedeão. O executivo deliberou 

informar que a requisição teria de ser alterada para o bimestre, novembro e 

dezembro, uma vez que já tinham sido entregues os produtos de expediente, 

higiene e limpeza referentes a setembro e outubro, relembrando que tinha sido 

acordado entre as partes, por iniciativa do Agrupamento, deixar de ser entregue 

trimestralmente e passar a ser bimestralmente. ----------------------------------------- 

 E-mail datado de 11/10/2014 registado com o nº 934 do IEFP – Instituto do 

Emprego e Formação Profissional. O Presidente informou que já tinha sido 

enviado a Decisão de Aprovação e correspondente Termo de Aceitação da 

Decisão de Aprovação, relativo ao processo número quatrocentos e 

doze/CEI/dois mil e catorze (412/CEI/14). O executivo tomou conhecimento. --- 

 E-mail datado de 13/10/2014 registado com o nº 936 da Associação dos Lares 

Ferroviários. O Presidente informou que iria estar presente no “XII Encontro 

sobre o Envelhecimento”. ----------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 13/10/2014 registado com o nº 937 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Andrea Lopes). O executivo tomou conhecimento. --------------- 

 E-mail datado de 13/10/2014 registado com o nº 938 da Assembleia Municipal 

do Entroncamento (Fernando Murcela). O Presidente informou que esteve 

presente na visita às instalações da RESITEJO. ---------------------------------------- 

 E-mail datado de 13/10/2014 registado com o nº 939 do Agente de Execução 

Pedroso Leal. O Presidente informou que foram dadas as informações 
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solicitadas, relativas ao funcionário Hélder Manuel Monteiro Carreira dos 

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

 E-mail datado de 13/10/2014 registado com o nº 941 da Academia Cultural e 

Recreativa de Dança do Entroncamento. O Presidente informou que foi enviado 

o Brasão da Freguesia para constar nos cartazes do sétimo circuito Nacional de 

Danças de Salão. O executivo tomou conhecimento e concordou. ------------------ 

 Fax enviado a 14/10/2014 registado com o nº 944 da empresa Embaixada do 

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

 E-mail datado de 14/10/2014 registado com o nº 948 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Andrea Lopes). O Presidente informou que o nome do 

candidato apresentado, Francisco Sousa Mateus, irá ser integrado no processo 

quatrocentos e doze/CEI/dois mil e catorze (412/CEI/14). O executivo tomou 

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

 E-mail datado de 15/10/2014 registado com o nº 951 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Rita Rafael). O Presidente informou que esteve presente na 

reunião de Grupos de Apoio à Comunidade. ------------------------------------------- 

 E-mail datado de 15/10/2014 registado com o nº 953 do IEFP – Instituto do 

Emprego e Formação Profissional (Ana Hipólito). O executivo tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 16/10/2014 registado com o nº 960 do IEFP – Instituto do 

Emprego e Formação Profissional (candidatura 798878). O executivo tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 Oficio nº 138725 datado de 16/10/2014 registado com o nº 961 do IEFP – 

Instituto do Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou 

conhecimento da notificação de decisão de aprovação de duas candidaturas 

(escolas) relativas ao processo número quatrocentos e trinta e três/CEI/dois mil e 

catorze (433/CEI/14). ---------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 20/10/2014 registado com o nº 962 do IEFP – Instituto do 

Emprego e Formação Profissional (candidatura 798922). O executivo tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 20/10/2014 registado com o nº 967 do IEFP – Instituto do 

Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou conhecimento da 

notificação de indeferimento relativo ao processo quatrocentos e trinta e 

quatro/CEI/dois mil e catorze (434/CEI/14). ------------------------------------------- 
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 E-mail datado de 20/10/2014 registado com o nº 968 da empresa Sinaltop 

(Carlos Antunes). O executivo tomou conhecimento. --------------------------------- 

 Oficio S/N datado de 14/10/2014 registado com o nº 970 do SCAFA – 

Cooperativa de Consumo dos Ferroviários e Aderentes, CRL. O executivo 

deliberou comparticipar o Torneio de Snooker, integrado nas comemorações do 

“101º Aniversário”, adquirindo um troféu até ao valor de vinte e sete euros 

(27,00€), 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. ----------------------------------- 

 Oficio nº 974 datado de 10/10/2014 registado com o nº 974 da Liga dos 

Combatentes – Núcleo do Entroncamento/Vila Nova da Barquinha. O executivo 

deliberou adquirir um ramo de flores até ao valor de vinte euros (20,00€), com 

IVA incluído, para a Cerimónia do Dia de Finados, a decorrer no próximo dia 

dois de novembro. O Presidente irá estar presente nas cerimónias. ----------------- 

 E-mail datado de 21/10/2014 registado com o nº 975 da CPCJ – Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens (Câmara Municipal do Entroncamento). O 

executivo deliberou comparticipar as Jornadas da CPCJ até ao valor de cento e 

setenta e cinco euros (175,00€) 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. ---------- 

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

------ O Presidente comunicou que foi informado pela Vereadora, Dr.ª Tília Nunes da 

Câmara Municipal do Entroncamento, que estavam a existir duplicidade de pedidos ao 

Município e às Freguesias de produtos de expediente e higiene e limpeza, por parte da 

Escolas Básicas do 1º Ciclo e do Ensino Pré-escolar. Nesse sentido sugeriu haver um 

cruzamento de dados aquando dos pedidos efetuados pelo Agrupamento, para esta 

situação passar a ser mais controlada. ------------------------------------------------------------

------ O Presidente informou que reuniu com a Enfermeira Sónia e a Enfermeira Cristina 

no sentido de promoverem uma formação às auxiliares de ação educativa, nas Escolas 

Básicas do primeiro ciclo e ensino pré-escolar da Freguesia, de modo a administrarem e 

manusearem melhor os produtos de higiene e limpeza. Nesse sentido, o Presidente irá 

reunir com a Vereadora, Tília Nunes, para lhe dar a conhecer o pretendido e avançar 

com a respetiva formação. O executivo tomou conhecimento e concordou. ----------------

------ Informou ainda o Presidente que esteve presente, na primeira conferência 
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intitulada “A Organização Territorial do Estado e a Democracia de Proximidade”, em 

Coimbra, promovido pela ANMP, Associação Nacional dos Municípios Portugueses. ---

------ Conforme já tinha sido deliberado na ata número dois, do dia vinte e um de 

janeiro, páginas noventa e quatro e noventa e cinco, foi instalada uma antena TDT 

(ANACOM) no telhado do edifício da sede da Freguesia, ficando o aparelho de receção 

no arquivo da biblioteca (sótão do edifício), com a devida autorização por parte do 

Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, que enviou ao local dois técnicos.-- 

------ O executivo deliberou mandar executar galhardetes com o brasão da Freguesia, 

agendas e calendários para o ano dois mil e quinze. --------------------------------------------

------ O Presidente propôs que fosse oferecido um Jantar de Natal ao executivo, e 

funcionárias. O executivo concordou e decidiu que o jantar seria no próximo dia 

dezasseis de dezembro, pelas vinte horas, em restaurante a combinar. ---------------------- 

------ Foi deliberado pelo executivo iniciar-se o procedimento necessário para a 

distribuição de brinquedos a crianças, provenientes de famílias carenciadas, na quadra 

natalícia que se aproxima. Decidiram abrir inscrições para crianças até aos dez anos de 

idade, no período compreendido entre o dia três e catorze de novembro do presente ano. 

Após terminar o prazo das inscrições, irá proceder-se à respetiva análise dos processos e 

à aquisição dos brinquedos necessários. ----------------------------------------------------------

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

uma horas, e para constar se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser 

assinada pelo Presidente, Rui Cardoso Maurício e por mim, Teresa Maria Almeida da 

Silva Fernandes, assistente técnica, que a lavrei. ----------------------------------------------- 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


