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ATA Nº 5 

------ Aos três dias do mês de março 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 enviado a 20/02/2015 registado com o nº 241 do União Futebol 

Entroncamento. O executivo deliberou comparticipar o Convívio de 

BAMBIS/BENJAMINS – ZUFE, em Hóquei Patins, a realizar no próximo dia 

sete de março, até ao valor de duzentos euros (200,00€) 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 23/02/2015 registado com o nº 242 do Centro Recreativo 

Casal do Grilo. O Presidente informou, que por motivos de agenda, não esteve 

presente na Noite de Fados, mas que avisou os visados e desejou que o evento 

decorresse com o maior sucesso. O executivo tomou conhecimento. --------------- 

 E-mail datado de 23/02/2015 registado com o nº 243 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Andrea Lopes). O executivo deliberou aceitar a candidata 

proposta, Isabel Maria Santiago Pereira, para integrar um CEI – Contrato 

Emprego Inserção, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional. ---- 

 E-mails datados de 23/02/2015 e 24/02/2015 registados com os nºs 245 e 251 

respetivamente, de Danielle Capella. O Presidente informou que reencaminhou 

os e-mails recebidos, para os parceiros sociais do CLASE, na tentativa que o 
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pedido de assistência financeira, para sessões de hipoterapia, para criança de 

dezasseis meses, possa ser resolvido por alguma das Instituições. O executivo 

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

 E-mail datado de 27/02/2015 registado com o nº 268 do Instituto de Segurança 

Social (Anabela C. Sousa). O Presidente informa que o presente mail é uma das 

respostas ao assunto falado anteriormente. A Segurança Social, através da 

Técnica Anabela Saldanha, comunica que vão convocar a beneficiária Danielle 

Capella para análise adequada da situação, no sentido de verem a possibilidade 

de apoiar, através de subsídio eventual. O executivo tomou conhecimento. ------- 

 E-mail datado de 25/02/2015 registado com o nº 260 do Motoclube Os 

Fenómenos Entroncamento. O Presidente informou que irá estar presente no 

almoço comemorativo do 11º Aniversário do Motoclube, no próximo dia quinze 

de março, no Parque de Campismo do Entroncamento. ------------------------------- 

 E-mail datado de 26/02/2015 registado com o nº 265 da Câmara Municipal do 

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

reunião sobre a Festa da Flor, no próximo dia quatro de março, pelas catorze 

horas e trinta minutos. --------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 26/02/2015 registado com o nº 267 do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional. O executivo tomou conhecimento. Informam que foi 

colocada, na área pessoal da Freguesia, comunicação relacionada com a 

candidatura número ID869330, submetida a vinte e seis de fevereiro do corrente 

ano. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 27/02/2015 registado com o nº 273 de Anabela Saldanha, do 

Instituto de Segurança Social - Serviço Local do Entroncamento. O executivo 

tomou conhecimento da reestruturação interna do Centro Distrital de Santarém e 

deliberou agradecer e desejar os maiores sucessos e votos de bom trabalho à Dr.ª 

Anabela Saldanha, nas novas funções que irá ocupar. -------------------------------- 

  E-mail datado de 27/02/2015 registado com o nº 274 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Conceição Serra). O executivo deliberou participar nas Festas 

da Cidade dois mil e quinze, com o pagamento dos artistas propostos pela 

Câmara Municipal do Entroncamento, no valor total de mil quinhentos e oitenta 

e cinco euros (1.585,00€), isento de IVA. ---------------------------------------------- 

 E-mail datado de 27/02/2015 registado com o nº 276 do Professor Francisco 

Neves (Diretor do Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento). O 

Presidente informou que foi enviado e-mail a desejar os maiores sucessos e 
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votos de bom trabalho, nas novas funções que o Professor Francisco irá assumir, 

como Delegado Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo. O executivo 

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

 Oficio S/N datado de 21/02/2015 registado com o nº 279 da AXA – Companhia 

de Seguros. O Executivo tomou conhecimento do aviso/recibo, para pagamento 

da apólice de Acidentes Pessoais – Coletivo e deliberou avaliar possível 

mudança de companhia de seguros. ------------------------------------------------------ 

 E-mail datado de 02/03/2015 registado com o nº 285 de Helder Santos. O 

Presidente informou que esta transferência/estorno deve-se ao pagamento 

indevido ao trabalhador, Helder Santos (CEI-Património), uma vez que a pessoa 

em questão se encontra de baixa por acidente de trabalho, tendo sido acionado o 

seguro devido. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------ 

 E-mail datado de 02/03/2015 registado com o nº 286 da ANAFRE – Associação 

Nacional de Freguesias. O executivo tomou conhecimento dos protocolos 

assinados pela ANAFRE, com o Museu do Oriente e o Portugal dos Pequenitos.  

 E-mail datado de 02/03/2015 registado com o nº 288 da Associação 

Filarmónica e Cultural do Entroncamento. A Secretária, Alice Duarte, e a 

Vogal, Conceição Faustino, irão representar a Freguesia nas comemorações do 

31º Aniversário da Filarmónica, a decorrer no próximo dia oito de março. ------- 

 E-mail datado de 03/03/2015 registado com o nº 297 da ANAFRE – Associação 

Nacional de Freguesias. O executivo tomou conhecimento do XV Congresso 

Nacional da ANAFRE, que irá decorrer nos dias seis e sete de novembro de dois 

mil e quinze, em Ponta Delgada (São Miguel – Açores). ----------------------------- 

 E-mail datado de 03/03/2015 registado com o nº 298 da CARITAS 

Entroncamento. O executivo deliberou adquirir e entregar os produtos 

solicitados, até ao valor estipulado. ------------------------------------------------------ 

------ 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 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. -------------------------------------------------------------------- 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


