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ATA Nº 24
------ Aos dezanove 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 –Expediente ------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois – Diversos -------------------------------------------------------------------------------- À hora de abertura dos trabalhos estavam presentes os seguintes membros que
compõem o executivo desta Junta de Freguesia: ---------------------------------------------------▪

Rui Cardoso Mauricio – 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 – Expediente -❖ E-mail datado de 05/12/2018 registado com o nº 1626 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Cultura). O Presidente informou que esteve presente na inauguração
da exposição de presépios em cortiça, de Samuel Machado, no passado dia dez de
dezembro na Galeria Municipal. -------------------------------------------------------------❖ E-mail datado de 06/12/2018 registado com o nº 1627 da Casa do Benfica do
Entroncamento. O Presidente informou que foram efetuadas trinta impressões em
folhas A4 e trinta impressões em folhas A3 dos cartazes publicitários do 4º Festival
de Patinagem Artistica e Dia das Modalidades (demonstração /convívio das secções
desportivas). Informou ainda que disponibilizou cinquenta fitas porta-chaves e trinta
sacos da Freguesia para oferta aos participantes do evento. O executivo tomou
conhecimento e concordou. -------------------------------------------------------------------❖ E-mail datado de 06/12/2018 registado com o nº 1631 da CÁRITAS - Entroncamento.
O Presidente informou que os produtos alimentares solicitados pela CÁRITAS para
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o mês de dezembro, já foi adquirido e entregue. O executivo tomou conhecimento e
concordou. --------------------------------------------------------------------------------------❖ E-mail datado de 06/12/2018 registado com o nº 1632 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Rita Rafael). O Presidente informou que esteve presente no almoço
de Natal do Centro de Convívio da Terceira Idade do Entroncamento, no passado dia
catorze de dezembro e que ofereceu quarenta e cinco esferográficas aos participantes
no referido almoço. O executivo tomou conhecimento e concordou. ------------------❖ E-mail datado de 06/12/2018 registado com o nº 1633 do Centro Recreativo do Casal
do Grilo. O executivo deliberou comparticipar a I Caminhada Solidária seguido da
realização do I Festival de Sopas CRCG até ao valor de cem euros (100,00€) 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 07/12/2018 registado com o nº 1634 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Rita Rafael). O Presidente informou que esteve presente na Festa de
Natal do Programa REVIVER, no passado dia treze de dezembro, no Centro Cultural
do Entroncamento. -----------------------------------------------------------------------------❖ E-mail datado de 07/12/2018 registado com o nº 1637 da Associação de Patinagem
do Ribatejo. O Presidente informou que esteve presente na cerimónia de
encerramento do Torneio de Natal 2018 em Hóquei Patins, no passado dia quinze de
dezembro, no Pavilhão Albano Mateus, no Entroncamento. -----------------------------❖ E-mail datado de 07/12/2018 registado com o nº 1638 da PT Empresas (Andreia
Alexandra Lourenço Guerreiro). O executivo tomou conhecimento da oferta de
renovação da Global Connect Pack. ---------------------------------------------------------❖ E-mail datado de 10/12/208 registado com o nº 1643 do Núcleo Sporting Clube de
Portugal Entroncamento. O Presidente informou que por motivos de agenda não
esteve presente no Jantar de Natal e no encerramento do XII Torneio de Snooker
“Jorge Ferreira” no passado dia catorze de dezembro, tendo a Freguesia sido
representada pelo Vogal José Lopes. --------------------------------------------------------❖ Orçamento registado com o nº 1644 em 11/12/2018 de site da empresa Castro
Eletrónica. O Presidente informou que foi efetuada a encomenda de um vídeo
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projetor LED Full HD de 3500 lumens à empresa em questão, no valor de cento e
sessenta e nove euros e noventa e nove cêntimos (169,99€). ----------------------------❖ E-mail datado de 11/12/2018 registado com o nº 1647 da Associação de Futebol de
Santarém. O Presidente informou que por motivos de agenda não esteve presente na
entrega de prémios de distinção melhor aluno/atleta, em Santarém. --------------------❖ E-mail datado de 11/12/2018 registado com o nº 1648 de Helder Manuel Neves
Marques Santos. O executivo após análise, deliberou aceitar a proposta de alteração
do valor de consultoria mensal. Nesse sentido e conforme solicitado, o pagamento
passará a ser cento e quarenta euros (140,00€) mensais. acrescido de IVA à taxa
vigente, a partir de janeiro de dois mil e dezanove. Deliberou ainda efetuar uma
adenda ao contrato existente. -----------------------------------------------------------------❖ E-mail datado de 11/12/2018 registado com o nº 1651 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Contabilidade). O executivo tomou conhecimento do comprovativo
de transferência bancária, relativo ao mapa relatório de Delegação de Competências,
no valor de mil oitocentos e nove euros e oitenta e um cêntimos (1809,81€). --------❖ Ofício nº 328/2018 datado de 12/12/2018 registado com o nº 1652 da Assembleia de
Freguesia de São João Baptista do Entroncamento. O Presidente e o restante
executivo vão estar presentes na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia no
próximo dia vinte e dezembro. ---------------------------------------------------------------❖ E-mail datado de 12/12/2018 registado com o nº 1653 da Associação dos Lares
Ferroviários – Lar do Entroncamento. O Presidente informou que esteve presente na
Festa de Natal do Lar do Entroncamento, no passado dia quinze de dezembro. ------❖ E-mail datado de 12/12/2018 registado com o nº 1654 do CERE - Centro de Ensino
e Recuperação do Entroncamento. O executivo deliberou efetuar os atestados de
residência e composição do agregado familiar, com isenção de taxa, aos formandos
que integram o Curso quatro “A Vida Ativa Depois dos 40!” residentes na Freguesia
(enviam listagem). -----------------------------------------------------------------------------❖ E-mail datado de 12/12/2018 registado com o nº 1656 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Gabinete de Apoio à Presidência”. O Presidente informou que
esteve presente no Convívio de Natal da Câmara Municipal do Entroncamento, no
passado dia dezassete de dezembro, no Pavilhão Municipal do Entroncamento. ------
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❖ E-mail datado de 13/12/2018 registado com o nº 1665 do Infantário da ENCOPROF.
O Presidente informou que o Vogal José Lopes esteve presente na Festa de Natal do
Infantário em representação da Freguesia. -------------------------------------------------❖ E-mail datado de 15/12/2018 registado com o nº 1674 do IEFP - Instituto do
Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou conhecimento da notificação
de encerramento referente ao processo 274/CEI/17, no âmbito da candidatura número
1176741. ----------------------------------------------------------------------------------------❖ Notificação de penhora datada de 15/12/2018 registado com o nº 1678 da Autoridade
Tributária e Aduaneira - Serviço de Finanças do Entroncamento. O executivo tomou
conhecimento da Notificação de Penhora de Vencimentos e Abonos. O Presidente
informou que já tinha sido dada resposta ao solicitado. ----------------------------------❖ Ofício S/N e sem data registado com o nº 1679 em 18/12/2018 do Entroncamento
Atlético Clube. O Presidente informou que irá estar presente na apresentação pública
do Entroncamento Atlético Clube, no próximo dia vinte e cinco de janeiro, no Centro
Cultural do Entroncamento. ------------------------------------------------------------------❖ E-mail datado de 18/12/2018 registado com o nº 1680 da empresa Castro Eletrónica.
Informam que se encontra esgotado o vídeo projetor solicitado por esta Freguesia. O
executivo tomou conhecimento e deliberou aguardar que seja reposto o stock, para
nova encomenda. -------------------------------------------------------------------------------❖ E-mail datado de 18/12/2018 registado com o nº 1681 da NERSANT (António
Campos). O executivo tomou conhecimento da oferta formativa – Medida Vida Ativa
Qualifica +. -------------------------------------------------------------------------------------❖ Ofício S/N datado de 01/12/2018 registado com o nº 1682 da Instituição Bancária
Millennium BCP. O executivo tomou conhecimento do PIN associado ao cartão
Mastercard Débito e deliberou agir em conformidade com o solicitado. --------------❖ Ofício S/N datado de 01/12/2018 registado com o nº 1683 da Instituição Bancária
Millennium BCP. O executivo tomou conhecimento do PIN associado ao cartão
Depósito e deliberou agir em conformidade com o solicitado. --------------------------❖ E-mail datado de 19/12/2018 registado com o nº 1684 da Associação Concordia
Música. O executivo tomou conhecimento do cartaz publicitário do espetáculo
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promovido pela Freguesia, no próximo dia doze de janeiro e deliberou efetuar alguns
ajustes no mesmo. ------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia referiu que por motivos de logística não foi
possível efetuar o Concerto Musical da Concórdia Música, “BRODWAY in Concert“
em dezasseis de dezembro de dois mil e dezoito, conforme estava programado. Nesse
sentido, foi marcada nova data para a realização do espetáculo acima referido, doze
de janeiro de dois mil e dezanove, transitando, assim, a deliberação referente ao
assunto incluída na ata número dezasseis, de dezasseis de agosto de dois mil e dezoito,
página setenta e dois, para o ano de dois mil e dezanove (seiscentos euros). ---------------- Segundo ponto da ordem do dia – Diversos ----------------------------------------------------- Foi deliberado pelo executivo oferecer um pequeno beberete aos elementos da
Assembleia de Freguesia, Executivo e funcionárias após a sessão ordinária da Assembleia de
Freguesia do próximo dia vinte de dezembro. O Presidente contactou com o responsável pelo
Restaurante O Retornado que o informou que o valor do beberete seria seis euros por pessoa.
O executivo deliberou aceitar o valor apresentado decidindo encomendar para vinte pessoas.
Deliberou ainda adquirir dois bolos reis para juntar ao beberete. -------------------------------------- No seguimento da tolerância de ponto concedida pelo governo para os próximos dias
vinte e quatro e trinta e um de dezembro, o executivo deliberou encerrar os serviços da
Freguesia nos dois dias referenciados. Para o efeito foi deliberado efetuar uma informação
avisando a população desta situação. ----------------------------------------------------------------------- Foi deliberado pelo executivo oferecer um bolo rei a cada elemento do executivo
(cinco), às duas funcionárias da Freguesia, aos cinco elementos da Câmara Municipal do
Entroncamento que colaboram com a Freguesia, à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários do Entroncamento à Polícia de Segurança Pública, ficando sem efeito o
deliberado na ata número vinte e um, do passado dia sete de novembro, página cento e um. ------ O executivo deliberou mandar executar cartões de visita da Freguesia. ------------------------ Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a reunião eram dezanove
horas e quarenta e cinco minutos, e para constar se lavrou a presente ata que depois de lida e
aprovada, vai ser assinada pelo Presidente do executivo, Rui Cardoso Mauricio, e por mim,
Teresa Maria Almeida da Silva Fernandes, assistente técnica, que a lavrei. ---------------------
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