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ATA Nº 5 

------ Aos cinco dias do mês de março 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 – 1ª Modificação Orçamental ------------------------------------------------- 

------ Ponto Dois – Expediente -------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto Três – Diversos ----------------------------------------------------------------------- 

------ À hora de abertura dos trabalhos estavam presentes os seguintes 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 ------------------------------------------- 

------ Faltou a vogal Maria Teresa Alves Mainha por motivo de doença. ------------------- 

------ 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: 1ª 

Modificação Orçamental -------------------------------------------------------------------------- 

------ O Tesoureiro, Albino Gonçalves, apresentou a primeira Modificação Orçamental, 

onde foi reforçada a seguinte rubrica: ------------------------------------------------------------ 

 02.02.02.19 Assistência técnica no valor de setecentos e cinquenta euros 

(750,00€). ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Tendo sido diminuído o respetivo valor na seguinte rubrica: -------------------------- 

 02.02.02.01 Encargos das instalações no valor de setecentos e cinquenta euros 

(750,00€). ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ O Executivo analisou e aprovou por unanimidade a primeira modificação 

orçamental apresentada. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 E-mail datado de 20/02/2014 registado com o nº 153 (Pª9 Pº15/2) da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Dr. Ruy d`Andrade 

do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------- 

 Oficio S/N datado de 14/02/2014 registado com o nº 154 (Pª9 Pº15/1) da União 

Futebol Entroncamento. O executivo deliberou comparticipar a aquisição de 



5 

 

medalhas e troféus, para oferta aos participantes no 2º Torneio de Futsal 

Entroncamento 2014, até ao valor de cento e trinta euros (130,00€), com IVA 

incluído, ao abrigo da alínea v) do nº1 do art.º 16º da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, ficando os documentos de despesa em nome da Freguesia de São João 

Baptista do Entroncamento. Deliberou ainda oferecer algum material honorífico 

para oferta aos árbitros e equipas presentes e autorizar a colocação do logótipo 

da Freguesia nos cartazes. ----------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado 20/02/2014 registado com o nº 155 (Pª2 Pº1/14) do Portal 

Nacional dos Municípios e Freguesias. O executivo tomou conhecimento. ------- 

 E-mail datado de 20/02/2014 registado com o nº 157 (Pª6 Pº10) da Direção 

Geral de Reinserção e Serviços Prisionais – Equipa Médio Tejo (Maria 

Gabriela Mateus). O presidente comunicou ao executivo que informou os 

serviços em questão que João Carlos Silveira não reside na área geográfica da 

freguesia e que não existia possibilidade de o enquadrar em trabalho comunitário 

através desta autarquia, uma vez que a Freguesia apenas dispõe de trabalho 

administrativo, que não comporta de momento mais funcionários. O trabalho de 

exterior é da competência do município. No entanto, colocou-se à disposição 

para novos contactos. O executivo tomou conhecimento e concordou. ------------- 

 Oficio nº 35/14 datado de 17/02/2014 registado com o nº 158 (Pª9 Pº15/1) do 

CLAC – Clube Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento. O executivo 

deliberou comparticipar a aquisição de troféus/medalhas para oferta aos 

participantes do “XXI Torneio de Natação Cidade do Entroncamento”, até ao 

valor de cento e trinta euros (130,00€), com IVA incluído, ao abrigo da alínea v) 

do nº1 do art.º 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, ficando os documentos de 

despesa em nome da Freguesia de São João Baptista do Entroncamento. 

Deliberou ainda oferecer algum material honorífico da freguesia e autorizar a 

colocação do logotipo nos cartazes. ------------------------------------------------------ 

 E-mail datado de 20/02/2014 registado com o nº 159 (Pª 3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento (Rita Rafael). O presidente informou que a vogal, 

Conceição Faustino, esteve presente na reunião. A vogal, Conceição Faustino, 

deu a conhecer, alguns pontos abordados, na reunião: --------------------------------

- Uniformizar as listas de pessoas a serem apoiadas; ----------------------------------

- Ficou definido quem apoia quem; ------------------------------------------------------

- Procurar não haver duplicação de assistência. ---------------------------------------- 
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Informou, ainda, que a Cáritas irá apoiar a aquisição de próteses médicas a 

pessoas carenciadas. O executivo tomou conhecimento. ----------------------------- 

 Oficio nº 370 datado de 30/01/2014 registado com o nº 164 em 21/02/2014 

(Pª11 Pº23/1) da Câmara Municipal de Elvas. O executivo decidiu deixar 

pendente o assunto, para posterior deliberação, a fim de analisar melhor o 

conteúdo da moção apresentada. --------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 21/02/2014 registado com o nº 165 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento (Sandra Pascoal). O executivo tomou 

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

 E-mail datado de 21/02/2013 registado com o nº 166 (Pª9 Pº15/1) da SANGFER 

(Elvino Messias). O presidente informou que concedeu a sala de sessões, sem 

custos, para recolha de sangue, no próximo dia vinte e um de março, das nove às 

treze horas, uma vez estar disponível para a data e horário pretendido. O 

executivo tomou conhecimento e concordou. ------------------------------------------ 

 E-mail datado de 21/02/2014 registado com o nº 168 (Pª9 Pº15/2) da 

Associação de Pais e Amigos da EB1 Nº1 do Entroncamento (Simauro 

Cardoso). O presidente informou que a associação em causa foi informada que 

atendendo às limitações orçamentais da freguesia, não era possível colaborar na 

iniciativa. No entanto, em futuras iniciativas e/ou necessidades da escola, a 

associação poderá contar com a colaboração da freguesia. O executivo tomou 

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

 E-mail datado de 21/02/2014 registado com o nº 170 (Pª7 Pº13) da UCC 

Entroncamento (Enfermeira Sónia Pereira). O Presidente informou que foi pago 

um bilhete de comboio para Lisboa/Santa Apolónia (ida e volta), para a 

deslocação de um utente, Miguel João Pinheiro, a uma consulta ao Hospital de 

São José, no dia três e março do corrente ano, no valor de quinze euros e 

noventa e cinco cêntimos (15,95€). Um voluntário da Avasocial acompanhou o 

utente cuja associação suportou os custos da sua viagem. O executivo tomou 

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

 E-mail datado de 24/02/2014 registado com o nº 171 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento (Andrea Lopes). O executivo deliberou aceitar a 

candidatura direcionada ao IEFP, para o candidato Lúcio Flávio Foutinho Calhas 

Fortunato Almeida, para prestar apoio na limpeza e manutenção de espaços 
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públicos/jardins, direcionada a pessoas portadoras de deficiências e 

incapacidades. ------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 25/02/2014 registado com o nº 177 (Pª1 Pº1/6) da empresa 

MAXICÒPIA (Carlos Manuel Graça). O executivo analisou e deliberou 

rescindir o contrato com a empresa em questão e proceder ao pagamento de 

financiamento à CREDITEX. ------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 27/02/2014 registado com o nº 179 (Pª9 Pº15/1) da 

AVASOCIAL- Associação de Voluntariado e Ação Social do Entroncamento. O 

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

 E-mail datado de 27/02/2014 registado com o nº 180 (Pª9 Pº15/1) da UCC 

Entroncamento. O executivo tomou conhecimento da hora da consulta e o 

horário do comboio compatível. ---------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 27/02/2014 registado com o nº 181 (Pª9 Pº15/1) da 

AVASOCIAL - Associação de Voluntariado e Ação Social do Entroncamento. O 

presidente informou que a associação em causa foi informada que não é 

necessário apresentar ficha de candidatura para apoio. O executivo tomou 

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

 E-mail datado de 28/02/2014 registado com o nº 185 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento (Rita Rafael). O executivo tomou conhecimento. – 

 E-mail datado de 28/02/2014 registado com o nº 186 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento (Andrea Lopes). O executivo deliberou aceitar 

uma candidatura ao IEFP direcionada a Maria Manuela Pires Varanda, para 

apoio nas escolas. --------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 28/02/2014 registado com o nº 191 (Pª1 Pº1/4) Creditex 

Aluguer de Equipamentos S.A. (Luísa Ayala Monteiro). O executivo deliberou 

proceder ao pagamento devido, mil novecentos e trinta e seis euros e sessenta 

cêntimos (1.936,60€), para rescisão antecipado de contrato. ------------------------- 

 E-mail datado de 03/03/2014 registado com o nº 194 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento (Rita Rafael). O executivo tomou conhecimento. – 

 E-mail datado de 03/03/2014 registado com o nº 196 (Pª9 Pº15/4) Jornal 

Abarca (Sonia Pacheco). O executivo deliberou informar que por motivos de 

restrições orçamentais não irá participar na edição especial de aniversário. ------- 

 E-mail datado de 04/04/2014 registado com o nº 197 (Pª9 Pº15/1) da APES e 

APESE – Associação de Pais da Escola Secundária e da Escola Dr. Ruy 
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d`Andrade. O executivo deliberou agradecer o convite mas por motivos de 

agenda não é possível comparecer na Noite de Fados, fazendo votos que o 

evento decorra com o maior sucesso e os objetivos sejam alcançados. ------------- 

 Oficio S/N datado de 03/03/2014 registado com o nº 198 (Pª1 Pº1/4) da 

MAXICÓPIA.  O executivo deliberou aguardar por resposta da Creditex para 

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

 E- mail datado de 05/03/2014 registado com o nº 199 (Pª1 Pº1/4) da Globalsoft. 

O executivo deliberou proceder ao pagamento da renovação do contrato de 

software - Pocal, Gestão Administrativa e Canídeos, no valor de mil duzentos e 

quarenta e quatro euros e quarenta e nove cêntimos (1.244,49€). ------------------- 

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

------ O presidente informou que será o representante do Conselho Municipal de 

Educação do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento. ----------------------------

------ O presidente esclareceu o restante executivo dos procedimentos que estão a 

decorrer relativos à rescisão do contrato com a Creditex/Maxicópia e o início de 

contrato com a empresa EQUITEJO. -------------------------------------------------------------

------ Foi aprovado por unanimidade o mapa de férias das funcionárias, Teresa 

Fernandes e Adelina Bastos, relativos ao ano dois mil e catorze. ----------------------------

------ 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 pelo presidente, Rui Cardoso Maurício e por mim Teresa 

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 


