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ATA Nº 23
------ Aos cinco dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito reuniu, em reunião
ordinária, o executivo da Junta de Freguesia, na sala de reuniões, sob a presidência de Rui
Cardoso Mauricio, Presidente do executivo, que declarou aberta a reunião eram dezoito
horas, com a seguinte ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------- Ponto Um – Quarta Modificação Orçamental ----------------------------------------------------- Ponto Dois – Aprovação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal
para o ano de 2019 -------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três - Expediente ------------------------------------------------------------------------------ Ponto Quatro – Proposta LCPA - Autorização Genérica Prévia ------------------------------- Ponto Cinco - Diversos ------------------------------------------------------------------------------- À hora de abertura dos trabalhos estavam presentes os membros que compõem o
executivo desta Junta de Freguesia: ------------------------------------------------------------------▪

Rui Cardoso Maurício – Presidente ----------------------------------------------------------

▪

Alice da Guia Duarte – Secretária ------------------------------------------------------------

▪

Maria da Conceição Gordo Faustino – Tesoureira -----------------------------------------

▪

José Leitão Lopes – Vogal --------------------------------------------------------------------

▪

Cristina Maria Castanhas Costa – Vogal ----------------------------------------------------

------ 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 – Quarta
Modificação Orçamental ----------------------------------------------------------------------------------- A Tesoureira, apresentou a quarta alteração orçamental onde foram reforçadas as
seguintes rubricas: --------------------------------------------------------------------------------------▪

0103 0103090102 Funcionários no valor de vinte e cinco euros (25,00€). ------------

▪

0103010113 Subsídio de refeição no valor de quatrocentos euros (400,00€). ---------

▪

0103010109 Pessoal em qualquer outra situação no valor de trezentos e cinquenta
euros (350,00€). ---------------------------------------------------------------------------------

------ Tendo sido diminuído o respetivo valor nas seguintes rubricas: --------------------------▪

0103 0103090103 Outro Pessoal no valor de vinte e cinco euros (25,00€). -----------

▪

010301020402 Ajudas de custo no valor de quatrocentos euros (400,00€). -----------

▪

0103020103 Material de Escritório no valor de trezentos e cinquenta euros (350,00).
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------ O executivo analisou e aprovou por unanimidade a quarta alteração orçamental
apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo ponto da ordem do dia – Aprovar as Opções do Plano e a Proposta de
Orçamento para 2019 --------------------------------------------------------------------------------------- Após análise dos documentos apresentados, o executivo aprovou por unanimidade as
Opções do Plano e a Proposta de Orçamento para o ano dois mil e dezanove, os quais irão
ser submetidos à aprovação da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------▪

O Orçamento para o ano dois mil e dezanove importa, tanto na receita como na
despesa, no valor de cento e quarenta mil oitocentos e quarenta e dois euros
(140.842,00€). -----------------------------------------------------------------------------------

▪

As Grandes Opções do Plano para o ano dois mil e dezanove importam no valor de
dezasseis mil quinhentos e vinte e quatro euros (16.524,00€). --------------------------

•

Aprovar o Mapa de Pessoal dos Serviços da Freguesia para 2019 ------------------

▪

------ O Executivo, após análise, aprovou por unanimidade, o Mapa de Pessoal da
Freguesia para o ano dois mil e dezanove, do qual irá ser dado conhecimento à
Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------

------- Terceiro ponto da ordem do dia - Expediente -------------------------------------------❖ E-mail datado de 21/11/2018 registado com o nº 1554 da Academia de Dança do
Entroncamento. O executivo tomou conhecimento do Convite para estarem presentes
na Final da Taça de Portugal de Dança Desportiva. O Presidente informou que esteve
presente com o Presidente da Assembleia de Freguesia e a Secretária Alice Duarte. ❖ E-mail datado de 22/11/2018 registado com o nº 1555 da Câmara Municipal (Sandra
Pascoal) – Convocatória para reunião do Núcleo Executivo do Clase. O Presidente
informou que irá estar presente. O executivo tomou conhecimento. -------------------❖ E-mail datado de 23/11/2018 registado com o nº 1559 de Massimo Esposito –
Entroncartes. O Executivo tomou conhecimento e foi deliberado informar que na
eventualidade de se proceder á pintura de algum mural, serão solicitados orçamentos
e esta Associação será uma das contactadas. -----------------------------------------------❖ E-mail datado de 25/11/2018 registado com o nº 1561 da Escola de Karate
Entroncamento. O executivo tomou conhecimento do agradecimento ao Torneio
Nacional de Karate JKS Portugal. ------------------------------------------------------------
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❖ E-mail datado de 26/11/2018 registado com o nº 1562 da Associação de Pais e
Amigos da EB1, n.º 1 do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento do pedido
de colaboração e deliberou adquirir produtos alimentares até ao valor de quarenta
euros (40,00€), com IVA incluído, ao abrigo da alínea v) do n.º 1 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 26/11/2018 registado com o nº 1563 da CME Biblioteca. Convite
para visitar a Feira do Livro. O Presidente informou que esteve presente. O executivo
tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------❖ E-mail datado de 27/11/2018 registado com o nº 1565 do IEFP- Instituto de Emprego
e Formação Profissional. O executivo tomou conhecimento da transferência de dois
mil quatrocentos e setenta euros e quarenta e seis cêntimos (2.470,46€) referente ao
processo número 138/CEI+/2018, no âmbito da candidatura número 1114704. -----❖ Ofício datado de 14/11/2018, referência 36960/2018/SGA_AE/DSATEE/DJEE
registado com o n.º 1568, da Secretaria Geral do Ministério da Administração
Interna – Composição das Comissões Recenseadoras no Território Nacional. O
executivo tomou conhecimento e deliberou proceder em conformidade para dar
cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 22 da Lei n.º 13/99 de 22 de março, alterada
e republicada pela Lei n.º 47/2018 de 13 de agosto. --------------------------------------❖ E-mail datado de 27/11/2018 registado com o nº 1571 da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento do
agradecimento da Ceia de Natal aos Bombeiros de serviço na Noite de Natal. -------❖ E-mail datado de 27/11/2018 registado com o nº 1572 da Casa do Benfica do
Entroncamento – Pedido de material divulgação Festival Natal CBE. O executivo
tomou conhecimento e deliberou conceder cinquenta fitas porta-chaves (50) e vinte
sacos (20). ---------------------------------------------------------------------------------------❖ E-mail datado de 27/11/2018 registado com o nº 1574 do CNE – Agrupamento 542
– Pedido de Apoio para a Festa das Sopas. O executivo tomou conhecimento e
deliberou comparticipar o projeto através da oferta de uma panela de dez litros de
sopa de feijão verde, até ao valor de vinte e cinco euros (25,00€), com IVA incluído,
ao abrigo da alínea v) do n.º 1 do artigo 16º da Lei 75/2013 de doze de setembro,
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ficando os documentos de despesa em nome da Freguesia de São João Baptista do
Entroncamento. --------------------------------------------------------------------------------❖ E-mail datado de 28/1/2018 registado com o nº 1580 da Casa do Benfica do
Entroncamento – Impressão de Cartazes Festival de Natal Patinagem CBE. O
Presidente informou que foi efetuada a impressão de vinte (20) cartazes A4 e dez (10)
cartazes A3. O executivo tomou conhecimento e concordou. ---------------------------❖ E-mail datado de 28/11/2018 registado como nº 1584 do PCP Entroncamento. O
executivo tomou conhecimento de que o eleito da CDU na Assembleia de Freguesia
não pode estar presente na reunião de trabalho do dia vinte e oito, sobre a Elaboração
do Orçamento para 2018. O Presidente informou que o eleito do CDS-PP não esteve
presente, e que o comunicou por telefone. -------------------------------------------------❖ E-mail datado de 28/11/2018 registado com o n.º 1586 do IEFP- Instituto de
Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou conhecimento da
transferência de mil duzentos e trinta e cinco euros e vinte e três cêntimos
(1.235,23€) referente ao processo número 110/CEI+/2018, no âmbito da candidatura
número 1113064. ------------------------------------------------------------------------------❖ E-mail datado de 29/11/2018 registado com o nº 1589 do Instituto Nacional de
Estatística – Levantamento do número de pessoas ao serviço para o ano de 2017APNPS. O executivo tomou conhecimento e deliberou efetuar o preenchimento do
questionário enviado e proceder á retificação do endereço de e-mail, pois o
mencionado já foi desativado há alguns anos. ---------------------------------------------❖ E-mail datado de 29/11/2018 registado com o nº 1590 da ESE – Agrupamento de
Escolas Cidade do Entroncamento – Aquisição de material escolar. O executivo
tomou conhecimento e deliberou aguardar pelos orçamentos. ---------------------------❖ E-mail datado de 29/11/2018 registado com o nº 1593 da CPCJ Entroncamento Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Entroncamento. O executivo tomou
conhecimento da alteração de endereço de e-mail a partir de 1 de dezembro de 2018.
❖ E-mail datado de 29/11/2018 registado com o nº 1594 da Equipa ILINK. O executivo
tomou conhecimento da Diretiva Europeia para a Faturação Eletrónica a partir do dia
1 de janeiro de 2019. --------------------------------------------------------------------------❖ Ofício datado de 25/11/2018 registado com o nº 1596 do Núcleo Sportinguista do
Entroncamento – 12º Torneio de Snooker “Jorge Ferreira”. O executivo tomou
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conhecimento e deliberou comparticipar através da oferta de um Bacalhau, até ao
valor de vinte e cinco euros (25,00€), com IVA incluído, ao abrigo da alínea v) do n.º
1 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 30/11/2018 do Médio Tejo registado com o nº 1604 – Convite para
Sessão de Lançamento do livro “O Arneiro 100 Anos depois da I Guerra. O
Presidente informou que irá estar presente em Constância no dia 9 de dezembro, pelas
16,00 H. O executivo tomou conhecimento. -----------------------------------------------❖ E-mail datado de 01/12/2018 registado com o nº 1606 do Millennium BCP – Envio
de Extrato Combinado referente ao mês de novembro. O executivo tomou
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------❖ Ofício datado de 02/12/2018 registado com o nº 1607 da AVASOCIAL – Associação
Voluntariado e Ação Social do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento e
deliberou ceder, sem custos, a Sala de Reuniões para o dia 25 de janeiro das 14,00H
às 17,00H, para a Conferência “Medidas de Apoio ao Voluntariado”. -----------------❖ E-mail datado de 03/12/2018 registado com o nº 1609 do Agrupamento de Escolas
Cidade do Entroncamento – Falta de material de Limpeza. O executivo tomou
conhecimento e futuramente terá essas faltas em consideração. ------------------------❖ E-mail datado de 04/12/2018 registado com o nº 1611 do Centro Recreativo Casal
do Grilo – Convite Jantar de Natal. O Presidente informou que irá estar presente. O
executivo tomou conhecimento e concordou. ----------------------------------------------❖ E-mail datado de 04/12/2018 registado com o nº 1612 da Porforma – Consultores.
O executivo tomou conhecimento da Ação de Formação em Contabilidade Pública
“SNC-AP” para as Freguesias e deliberou oferecer as instalações, sem custos, para
ministrar a formação. Com a contrapartida de ser prestada formação gratuita às
funcionárias desta Junta. ----------------------------------------------------------------------❖ E-mail datado de 04/12/2018 registado com o nº 1613 do Jorna Abarca – Edição de
Natal. O executivo tomou conhecimento e deliberou informar que lamentam, mas por
dificuldades orçamentais, não poderão participar na edição especial de Natal. -------❖ Convite rececionada a 05/12/2018 registado com o nº 1616 da Universidade Sénior
do Entroncamento. O Presidente informou que irá estar presente no almoço de Natal.
O Executivo tomou conhecimento e concordou. -------------------------------------------
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❖ E-mail datado de 05/12/2018 registado com o nº 1617 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Biblioteca) – Conversas com café “Porque comemos sem ter
fome?”, integrada na Programação da Feira do Livro. O Presidente informou que
irá estar presente. O executivo tomou conhecimento e concordou. ---------------------❖ E-mail datado de 05/12/2018 registado com o nº 1619 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Sandra Pascoal) – Encontro “Cooperação Uma História de
Parceria”. O executivo tomou conhecimento e por dificuldades de agenda não
poderão estar presentes. -----------------------------------------------------------------------❖ Certificado de Incapacidade Temporária para o Trabalho por Estado de Doença de
Funcionário Público/Agente Administrativo datado de 05/12/2018 registado com o
nº 1620 do Ministério da Saúde. O executivo tomou conhecimento da baixa por parte
do CEI Gonçalo Nuno Bruno Vasco, por assistência a familiar (companheira), num
período de doze dias (de cinco a dezasseis de dezembro). -------------------------------❖ E-mail datado de 05/12/2018 registado com o nº 1623 da Anafre – Associação
Nacional de Freguesias – Descontos no Ingresso do Museu do Oriente. O executivo
tomou conhecimento do Protocolo assinado entre a Fundação Oriente e a Anafre. --❖ E-mail datado de 05/12/2018 registado com o nº 1624 da Câmara Municipal do
Entroncamento – Protocolo de cedência de artigos de Inventário. O executivo tomou
conhecimento da Minuta de Protocolo de Cedência do Dumper e da Betoneira, e
concordou. --------------------------------------------------------------------------------------❖ E-mail datado de 05/12/2018 registado com o nº 1625 do Agrupamento de Escolas
Cidade do Entroncamento – Convite almoço de Natal. O Presidente informou que irá
estar presente. O executivo tomou conhecimento e concordou. -------------------------a)

------ Resultem projetos ou ações constantes das Grandes Opções do Plano; ----------

-----Os seus encargos anuais não excedam o limite de 5.000,00€ (cinco mil euros) em cada um
dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos.
Quarto ponto da ordem do dia – Proposta LCPA - Autorização Genérica Prévia O executivo, deliberou propor à Assembleia de Freguesia a aprovação da seguinte proposta:
1.

Para efeitos do previsto na alínea d) do n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012 de 21 de

fevereiro que a Assembleia de Freguesia emita autorização prévia genérica favorável à
assunção de compromissos plurianuais, nos casos seguintes: ----------------------------------
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b)
2.

A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização genérica prévia

concedida nos termos do número anterior, só poderá fazer-se quando, para além das
condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos
previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e cumpridos os demais requisitos legais de
execução de despesas. ---------------------------------------------------------------------------------3.

Em todas as sessões ordinárias da Assembleia de Freguesia deverá ser presente uma

listagem com os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização genérica
concedida. ------------------------------------------------------------------------------------------------4.

O regime previsto na presente proposta aplica-se a todas as assunções de

compromissos, desde que respeitadas as condições dos n.ºs 1 e 2, já assumidas e a assumir. ------ Quinto ponto da ordem do dia – Diversos ------------------------------------------------------- Foi deliberado por unanimidade que relativamente à Ação de Formação SNC-AP,
promovida pela Anafre em Santarém no dia vinte e sete de novembro de 2018, aprovada em
reunião do executivo em dezassete de outubro do corrente ano, o executivo da Junta de
Freguesia deliberou suportar a refeição da funcionária Teresa Fernandes com base na
deliberação que consta na ata número quatro, folhas cento e quarenta e oito e cento e quarenta
e nove. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi deliberado solicitar orçamentos para aquisição de um equipamento de
videoprojector. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente informou que a Ceia de Natal, aos elementos de serviço da PSP – Polícia
de Segurança Pública do Entroncamento e da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários do Entroncamento será fornecida pela Marisqueira “O Toco”. -------------------------- 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, Adelina Maria Durão de Bastos, assistente
técnica, que a lavrei. ------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

