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ATA Nº 2 

------ Aos vinte 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 - Constituição da Comissão Recenseadora da Freguesia de São João 

Baptista para o ano 2015 --------------------------------------------------------------------------- 

------ 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 de Ascensão Fernandes Miguel por motivo de doença. ------- 

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

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

------ Primeiro ponto da ordem do dia – Constituição da Comissão Recenseadora da 

Freguesia de São João Baptista para o ano 2015. -------------------------------------------- 

------ Nos termos do número um e dois do artigo vigésimo segundo, da republicada Lei 

13/99 de vinte e dois de março, com as alterações introduzidas pela Lei 47/2008 de 

vinte e sete de agosto, a Comissão Recenseadora da Freguesia de São João Baptista para 

o ano dois mil e quinze, ficou assim constituída: ----------------------------------------------- 

 Presidente – Rui Cardoso Mauricio ------------------------------------------------------ 

 Alice da Guia Duarte (Secretária da Junta de Freguesia) ---------------------------- 

 Albino Máximo Monteiro Gonçalves (Tesoureiro da Junta de Freguesia) --------- 

 Maria da Conceição Gordo Faustino (Vogal da Junta de Freguesia) ---------------- 

 Maria de Ascensão Fernandes Miguel (Vogal da Junta de Freguesia) -------------- 

 Pedro Miguel Faria Gonçalves (Delegado do CDS-PP) ------------------------------ 

 José Luís Canelo Rodrigues (Delegado do PS) ---------------------------------------- 

------ Nos termos do número quatro do artigo vigésimo segundo, da republicada 

Lei13/99 de vinte e dois de março, com as alterações introduzidas pela Lei 47/2008 de 
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vinte e sete de agosto, foram enviados ofícios aos partidos políticos com assento na 

Assembleia de Freguesia. Como só ouve resposta por parte do CDS-PP e do PS 

entende-se que os outros partidos prescindem de fazer parte da referida Comissão, como 

prevê o número dois do mesmo artigo. ----------------------------------------------------------- 

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

 E-mail datado de 07/01/2015 registado com o nº 20 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Serviços Sociais). O executivo deliberou informar que por 

motivo de agendamento, não é possível a Freguesia estar representada na 

Reunião de Grupos de Apoio à Comunidade, no próximo dia vinte e três de 

janeiro. No entanto, irá comunicar ao Grupo dois casos para possível análise 

relativos à Dª Isabel Maria Almeida Amor e à Dª Lucília dos Reis Martins, e dar 

conhecimento da listagem de apoios por parte da Freguesia, referente ao 

trimestre (outubro, novembro e dezembro). -------------------------------------------- 

 E-mail datado de 07/01/2015 registado com o nº 23 do Agrupamento de Escolas 

Cidade do Entroncamento. O Presidente informou que os produtos de limpeza 

solicitados para a sala de Animação e Apoio à Família da Escola Básica António 

Gedeão/JI, foram adquiridos e entregues, dentro dos valores regulados com o 

Agrupamento, para cada escola. O executivo tomou conhecimento e concordou.  

 E-mail datado de 07/01/2015 registado com o nº 29 do Agrupamento de Escolas 

Cidade do Entroncamento. O Presidente informou que os produtos de limpeza e 

expediente, solicitados para a Escola Básica e JI da Zona Verde foram 

adquiridos e entregues para o bimestre - janeiro e fevereiro. O executivo tomou 

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

 Oficio S/N e sem data registado com o nº 30 em 08/01/2015 da Associação de 

Professores ENCOPROF. O executivo tomou conhecimento do agradecimento 

prestado pela direção cessante. ----------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 08/01/2015 registado com o nº 32 da Câmara Municipal de 

Oliveira do Hospital. O executivo deliberou solicitar um autocarro à Câmara 

Municipal do Entroncamento, para o dia vinte e um ou vinte e dois de fevereiro. 

Caso seja concedido o transporte, irão aceitar o convite formulado pela Câmara 

Municipal de Oliveira do Hospital, para se deslocarem à vigésima quarta edição 

da Festa do Queijo da Serra da Estrela e Outros Produtos Locais de Qualidade. -- 
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 E-mail datado de 08/01/2015 registado com o nº 34 da ANAFRE – Associação 

Nacional de Freguesias (Jurista Leonor Amaral). O executivo tomou 

conhecimento da informação prestada referente ao Livro de Reclamações. ------- 

 E-mail datado de 08/01/2015 registado com o nº 36 da ANAFRE – Associação 

Nacional de Freguesias. O executivo tomou conhecimento do repúdio por parte 

da ANAFRE ao atentado contra a liberdade de imprensa. ---------------------------- 

 E-mail datado de 09/01/2015 registado com o nº 47 da Câmara Municipal do 

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

e Debate subordinado ao tema “Envelhecimento Cerebral e demências em 

Geral”, no próximo dia vinte e oito de janeiro. ----------------------------------------- 

 E-mail datado de 09/01/2015 registado com o nº 48 do Motoclube “Os 

Fenómenos” do Entroncamento. O executivo deliberou comparticipar as obras 

na sede do Motoclube, no Parque do Bonito, até ao valor de duzentos e 

cinquenta euros (250,00€), 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 datado de 13/01/2015 registado com o nº 73 do Motoclube “Os 

Fenómenos” do Entroncamento. O executivo deliberou comparticipar as 

comemorações do 11º Aniversário do Motoclube, até ao valor de cinquenta 

euros (50,00€), 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 09/01/2015 registado com o nº 54 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Recursos Humanos). O executivo deliberou efetuar uma 

candidatura ao IEFP, para o beneficiário, João Manuel Ferreira Doroana, para 

preencher um dos lugares vagos dos CEI-Património. -------------------------------- 

 Oficio nº 1470488 datado de 12/01/2015 do IEFP – Instituto do Emprego e 

Formação Profissional. O executivo tomou conhecimento que foi selecionado 

para trabalhar Francisco Sousa Mateus, inserido no processo 412/CEI/14, em 

substituição de Ana Luísa Nunes Correia Branco, que apresentou baixas médicas 

que ultrapassaram os dias permitidos. --------------------------------------------------- 

 Oficio nº 1470485 datado de 12/01/2015 do IEFP – Instituto do Emprego e 

Formação Profissional. O executivo tomou conhecimento que foi selecionado 

para trabalhar Carlos André Batista Valério, inserido no processo 412/CEI/14, 
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em substituição de Maria de Fátima Simões Godinho que apresentou baixas 

médicas que ultrapassaram os dias permitidos. ---------------------------------------- 

 E-mail datado de 12/01/2015 registado com o nº 61 da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento. O Presidente informou que a 

aparelhagem foi concedida para a Noite de Fados, do passado dia dezasseis de 

janeiro, mas que veio a ser devolvida por não ser necessária. O executivo tomou 

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

 E-mail datado de 13/01/2015 registado com o nº 67 da ADIRN - Associação 

para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte. O executivo tomou 

conhecimento da Sessão temática “Ação e Inclusão Social”. ------------------------ 

 E-mail datado de 13/01/2015 registado com o nº 68 do Agrupamento de Escolas 

Cidade do Entroncamento. O Presidente informou que os produtos de limpeza e 

expediente, solicitados para a Escola Básica e Jardim de Infância António 

Gedeão foram adquiridos e entregues para o bimestre - janeiro e fevereiro. O 

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

 E-mail datado de 13/01/2015 registado com o nº 69 da GESTMED Mediação de 

Seguros Lda. O executivo tomou conhecimento das propostas de Seguro de 

acidentes de trabalho para Francisco Sousa Mateus e Carlos André Batista 

Valério. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado 16/01/2015 registado com o nº 79 da ANAFRE – Delegação 

Distrital de Santarém. O Presidente não poderá estar presente, por motivos de 

agenda, na Assembleia Geral da ANAFRE Distrital, no próximo dia vinte e 

quatro de janeiro, delegando a representação da Freguesia no Presidente da 

Assembleia de Freguesia, Cláudio Palmeirão e na Secretária do executivo, Alice 

Duarte. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 16/01/2015 registado com o nº 85 da Imprensa Nacional Casa 

da Moeda, S.A. – Livraria do Porto. O Presidente informou que o Livro de 

Reclamações já tinha sido entregue, no valor de doze euros e oitenta e seis 

cêntimos (12,86€), acrescido de portes de envio no valor de cinco euros e quatro 

cêntimos (5,04€). O executivo tomou conhecimento. --------------------------------- 

 E-mail datado de 14/01/2015 registado com o nº 86 da Outonos da Vida - 

Associação para os Cuidados Paliativos e Dor Crónica do Médio Tejo. O 

executivo deliberou dar o equipamento informático (Computador, monitor e 
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rato) da Freguesia, que se encontra na sala de formação (sala traseira junto ao 

departamento da Assembleia Municipal). ----------------------------------------------- 

 E-mail datado de 19/01/2015 registado com o nº 90 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Cristina Feio). O executivo tomou conhecimento do protocolo 

de colocação de bandeiras. ---------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 20/01/2015 registado com o nº 93 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Recursos Humanos). O executivo tomou conhecimento que a 

candidatura ao IEFP direcionada a Giselle Gomes fica sem efeito, uma vez que a 

candidata termina o subsídio de desemprego brevemente. --------------------------- 

 Oficio nº 83 datado de 16/01/2015 registado com o nº 94 da Câmara Municipal 

de Constância. O Executivo deliberou associar-se ao evento. Para o efeito, irão 

entrar em contacto com o senhor Parreira, dono de uma embarcação, para saber 

da sua disponibilidade. Deliberou ainda comparticipar esta atividade até ao valor 

de cinquenta euros (50,00€), caso o senhor Parreira aceite participar com o seu 

barco. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ O Presidente informou que foi pago um bilhete de comboio (ida e volta) a Lisboa, 

à Dª Maria Luísa Meira Arroz, para acompanhar a sua neta Vânia Dias, a uma consulta 

médica, no Hospital Dona Estefânia, no valor de quinze euros e noventa e cinco 

cêntimos (15,95€), uma vez que a senhora não tinha condições monetárias para suportar 

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

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

horas e quinze 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. ------------------------------------------------------ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


