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ATA Nº 1 

------ Aos seis dias do mês de janeiro do ano dois mil e quinze 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 17/12/2014 registado com o nº 1268 da Associação de Pais e 

Amigos EB1Nº1 do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento do 

agradecimento por parte da Associação de Pais. --------------------------------------- 

 E-mail datado de 17/12/2014 registado com o nº 1270 da Gestmed, Mediação 

de Seguros Lda. O executivo tomou conhecimento das condições da proposta de 

seguro acidentes de trabalho para Conceição Nunes Tomás Alexandre. ----------- 

 E-mail datado de 10/12/2014 registado com o nº 1273 da Fidelidade, 

Companhia de Seguros. O executivo tomou conhecimento das condições da 

proposta de seguro de acidentes de trabalho para Ana Luísa Nunes Correia 

Branco, e Maria de Fátima Simões Godinho. ------------------------------------------ 

 Oficio S/N datado de 17/12/2014 registado com o nº 1274 da Freguesia Nossa 

Senhora de Fátima do Entroncamento. O Presidente informou que esteve 

presente, junto com o Presidente da Assembleia de Freguesia, Cláudio 

Palmeirão, no Jantar de Natal. ------------------------------------------------------------ 

 E-mail datado de 18/12/2014 registado com o nº 1275 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Fernando Lima – Coordenador Municipal de Proteção Civil). O 
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Presidente informou que esteve presente na reunião da Comissão Municipal da 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI). ------------------------------------- 

 E-mail datado de 18/12/2014 registado com o nº 1276 da Associação dos Lares 

Ferroviários – Lar Ferroviário do Entroncamento. O Presidente informou que 

esteve presente na Festa de Natal. -------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 18/12/2014 registado com o nº 1279 da DGAL - Direção 

Geral das Autarquias Locais. O executivo tomou conhecimento. ------------------ 

 E-mail datado de 18/12/2014 registado com o nº 1280 da empresa Paula 

Eventos. O Presidente informou que irá estar presente no cocktail de abertura da 

Feira Outlet do Livro. --------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 18/12/2014 registado com o nº 1281 do Infantário da 

ENCOPROF. O Presidente informou que esteve presente na Festa de Natal. ----- 

 E-mail datado de 19/12/2014 registado com o nº 1284 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Andrea Lopes). O executivo deliberou que o Presidente 

definisse a candidatura de Maria Helena Cruz Silva, aquando da reunião com o 

Instituto do Emprego e Formação Profissional na próxima quinta – feira dia oito 

de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------- 

  E-mail datado de 19/12/2014 registado com o nº 1290 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Contabilidade). O executivo tomou conhecimento do 

comprovativo da transferência bancária recebida. ------------------------------------- 

 E-mail datado de 19/12/2014 registado com o nº 1291 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Serviços Sociais). O Presidente informou que irá estar presente 

na reunião do CLASE – Conselho Local de Ação Social do Entroncamento, no 

próximo dia sete de janeiro. --------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 22/12/2014 registado com o nº 1297 da Associação para os 

Cuidados Paliativos e Dor Crónica do Médio Tejo – Outonos da Vida. O 

Presidente informou que a sala foi concedida, sem custos, uma vez estar 

disponível na data e horário pretendido, dia dez janeiro de dois mil e quinze, das 

quinze às dezoito horas. O executivo tomou conhecimento e concordou. ---------- 

 E-mail datado de 23/12/2014 registado com o nº 1298 do Bloco de Esquerda 

(Carlos Matias). O Presidente informou que a sala foi concedida com custos, 

uma vez estar disponível na data e horário pretendido, dia nove de janeiro das 

vinte horas e quarenta e cinco minutos às vinte e três horas e quarenta e cinco 

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



98 

 

 E-mail datado de 23/12/2014 registado com o nº 1299 da ANAFRE – 

Associação Nacional de Freguesias. O executivo tomou conhecimento do 

parecer solicitado, acerca de Gestão de Recursos Humanos – Aprovação do 

mapa de pessoal. ---------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 24/12/2014 registado com o nº 1300 do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional. O Presidente informou que foram enviados os 

documentos solicitados. ------------------------------------------------------------------- 

 Oficio Nº 156/14 datado de 14/12/2014 registado com o nº 1306 do CLAC – 

Clube Lazer, Aventura e Competição. O executivo deliberou comparticipar os 

“VI Trilhos de Almourol 2015” até ao valor de cem euros (100,00€) 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. --------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 30/12/2014 registado com o nº 1312 da Gestmed - Mediação 

de Seguros, Lda. O executivo tomou conhecimento do recibo da apólice 

AT63306232. ------------------------------------------------------------------------------- 

 Oficio S/N datado de 23/12/2014 registado com o nº 2 da Autoridade Tributária 

e Aduaneira – Serviço Finanças do Entroncamento. O executivo deliberou 

informar que Cristina Maria Castanhas Costa não é funcionária nesta autarquia, 

apenas é um elemento eleito da Assembleia de Freguesia, órgão deliberativo da 

Freguesia, recebendo senhas de presença, aquando da sua presença nas sessões 

desse órgão. Deliberou ainda informar que a Assembleia de Freguesia reúne em 

sessões ordinárias, quatro vezes por ano (abril, junho, setembro, e novembro ou 

dezembro) e que a pessoa em questão aufere por cada sessão em que está 

presente, quinze euros e vinte sete cêntimos (15,27€). -------------------------------- 

 Convite S/N e sem data registado com o nº 3 em 05/01/2015 da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento. O Presidente 

informou que irá estar presente nas cerimónias comemorativas do 66º 

Aniversário da Associação, no próximo dia dez de janeiro. -------------------------- 

 Oficio S/N datado 16/12/2014 registado com o nº 4 da ANAFRE – Associação 

Nacional de Freguesias. O executivo tomou conhecimento do balanço da 

atividade da ANAFRE. -------------------------------------------------------------------- 
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 E-mail datado de 06/01/2015 registado com o nº 18 da CÁRITAS- 

Entroncamento. O executivo deliberou agir em conformidade com o solicitado 

(pedido do mês de janeiro de dois mil e quinze). -------------------------------------- 

 E-mail datado de 06/01/2015 registado com o nº 19 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Serviços Sociais). O executivo tomou conhecimento da tertúlia 

temática “Conversas com Café…”, que terá como tema “Emprego e 

Empreendedorismo”, no próximo dia nove de janeiro, na Biblioteca Municipal 

do Entroncamento. ------------------------------------------------------------------------- 

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

------ O Presidente informou que foram oferecidos quatro bolos-reis ao Centro de 

Convívio da Terceira Idade, para a Festa dos Reis, no valor de dezanove euros e vinte 

cêntimos (19,20€), 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. O executivo tomou conhecimento e concordou. -------------- 

------ Informou ainda que foi adquirido um bolo de rei, no valor de doze euros e oitenta 

cêntimos (12,80€), para um pequeno beberete, que ofereceu aos elementos da Tuna 

Académica da Universidade Sénior, que vieram Cantar as Janeiras à sede da Freguesia. 

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

------ O executivo deliberou que o abono para falhas passasse a ser pago o estipulado 

por lei, oitenta e seis euros e vinte nove cêntimos (86,29€), distribuído pelas duas 

funcionárias da seguinte forma: ------------------------------------------------------------------- 

 Adelina Bastos irá receber mensalmente sessenta e quatro euros (64,00€), com a 

devida retenção de IRS. ------------------------------------------------------------------- 

 Teresa Fernandes irá receber mensalmente vinte e dois euros e vinte e nove 

cêntimos (22,29€). -------------------------------------------------------------------------- 

Deliberou ainda que a funcionária Teresa Fernandes passasse a receber diariamente, 

na secretaria, o numerário das guias de recebimento passadas, dos documentos 

efetuados. No final do dia o valor da receita é entregue na tesouraria. Para o efeito 

irá ser criado uma folha onde se fará essa conferência de valores com as devidas 

assinaturas, de quem entrega e de quem recebe. -------------------------------------------- 

Foi deliberado ainda, que seria entregue à funcionária Teresa Fernandes um fundo 

de maneio no valor de dez euros, para trocos, que ficará à sua guarda. ----------------- 

------ O Presidente informou que foi adquirido um computador portátil ASSUS, na 

empresa Média Markt, em Leiria, no valor de seiscentos e onze euros e noventa 
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cêntimos (611,90€), com rato exterior incluído. O executivo tomou conhecimento e 

concordou. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

dezanove horas e quarenta minutos, e para constar se lavrou a presente ata que depois de 

lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e por mim Teresa Maria Almeida da 

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 


