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ATA Nº 3
------ Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano dois mil e catorze 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 Teresa Alves Mainha – 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. A
secretária leu: --------------------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 21/01/2014 registado com o nº 67 do União Futebol
Entroncamento. Convidam o presidente a estar presente no Torneio “Troféu
D&A – Traquinas Futsal Play”, no dia vinte e seis de janeiro do corrente ano,
das dez às doze horas, no Pavilhão Albano Mateus, procedendo à entrega de
troféus no final do evento. O presidente informou que esteve presente. ----------- E-mail datado de 22/01/2014 registado com o nº 69 do Jornal “O Ribatejo”.
Informam que estão a preparar um caderno dedicado aos novos desafios do
Poder Local, com publicação prevista para dia treze de fevereiro. Convidam a
Junta de Freguesia a participar publicitariamente nesta iniciativa editorial.
Enviam tabela de publicidade. O Executivo deliberou informar que não irá
participar na iniciativa por motivos orçamentais. ------------------------------------- E-mail datado de 23/01/2014 registado com o nº 71 da Associação dos Lares
Ferroviários. No âmbito da visita pastoral do Bispo de Santarém, à cidade do
Entroncamento, convidam o presidente a estar presente nas suas instalações, no
dia vinte e nove de janeiro do corrente ano, a partir das quinze horas e trinta
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minutos, para receber D. Manuel Pelino. O presidente informou que esteve
presente. ------------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 23/01/2014 registado com o nº 74 da Santa Casa da
Misericórdia do Entroncamento. Convidam o presidente a acompanhar a visita
do Bispo de Santarém às instalações da Instituição (Lares e UCC), dia vinte e
nove de janeiro e cinco de fevereiro do corrente ano. Anexam convite. O
presidente informou que esteve presente no passado dia vinte e nove de janeiro e
irá estar presente a cinco de fevereiro. -------------------------------------------------- E-mail datado de 24/010/2014 registado com o nº 77 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Andrea Lopes). Solicitam a possibilidade de ser feita uma
candidatura ao IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, para a
beneficiária de subsídio de desemprego (CEI), Eva Cristina Velez Crespo
Constâncio Severino, para prestar apoio administrativo. O presidente informou
que os processos estão a decorrer. O executivo tomou conhecimento. ------------ E-mail datado de 24/010/2014 registado com o nº 78 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Andrea Lopes). Solicitam a possibilidade de ser feita uma
candidatura ao IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, para o
candidato, Rui Carlos Subtil Soares, que não se encontra a receber qualquer
subsídio ou rendimento, para prestar apoio como desenhador. O presidente
informou que os processos estão a decorrer. O executivo tomou conhecimento.  E-mail datado de 24/010/2014 registado com o nº 80 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Andrea Lopes). Solicitam a possibilidade de ser feita uma
candidatura ao IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, para o
beneficiário de subsídio de desemprego (CEI), Vasco Manuel Pereira Farinha,
para prestar apoio nos TURE. O presidente informou que os processos estão a
decorrer. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------ Oficio nº 171/2014 datado de 22-01-2014 registado com o nº 81 da RESITEJO.
Convidam o presidente a assistir ao seminário “Apresentação do PISA 20142015”, (Plano Intermunicipal de Sensibilização Ambiental) que irá decorrer no
auditório da Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, no
dia onze de fevereiro, pelas catorze horas e trinta minutos. O tesoureiro, Albino
Gonçalves, irá estar presente em representação da freguesia. ----------------------- E-mail datado de 27/010/2014 registado com o nº 86 da Vodafone Portugal.
Informam a forma de adesão ao débito direto das faturas dos serviços Vodafone

102

que atualmente a junta de freguesia subscreve. O executivo tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 27/01/2014 registado com o nº 88 da empresa Projecto Zero.
Enviam orçamento para o seguinte material: ------------------------------------------- Vinte e cinco (25) bases de copos, no valor de um euro e cinquenta cêntimos
(1,50€) cada unidade, acrescido de IVA à taxa vigente. ------------------------------ Um (1) carimbo “tomei conhecimento”, no valor de dezassete euros (17,00€),
acrescido de IVA à taxa vigente. --------------------------------------------------------- Um (1) carimbo “chancela do presidente”, no valor de quinze euros (15,00€),
acrescido de IVA à taxa vigente. --------------------------------------------------------O presidente informou que mandou efetuar o material descrito pelo valor total de
oitenta e cinco euros e quarenta e nove cêntimos (85,49€). O executivo
concordou. ---------------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 28/01/2014 registado com o nº 89 da Associação Filarmónica
e Cultural do Entroncamento. Informam que vão celebrar no próximo dia vinte e
três de fevereiro, o seu trigésimo aniversário. Solicitam apoio financeiro da junta
de freguesia, para fazer face às inúmeras despesas relacionadas com o evento
(licenças, ofertas para abanda convidada, direitos de autor etc.). O executivo
deliberou comparticipar o aniversário da associação até ao valor de cem euros
(100,00€), com IVA incluído, ao abrigo da alínea v) do nº1 do art.º 16º da Lei
75/2013 de 12 de setembro, ficando os documentos de despesa em nome da
Freguesia de São João Baptista do Entroncamento. ---------------------------------- E-mail datado de 28/01/2014 registado com o nº 90 da Casa do Benfica do
Entroncamento. Informam que vão realizar no próximo dia oito de fevereiro, no
Pavilhão Municipal do Entroncamento, o 1º Torneio Cidade do Entroncamento
2014, em Patinagem Artistica. Solicitam apoio por parte da Junta de Freguesia.
Enviam, em anexo, orçamento de despesas para a realização do evento e cartaz
publicitário. O executivo deliberou comparticipar o evento até ao valor de vinte
e cinco euros (25,00€), com IVA incluído, ao abrigo da alínea v) do nº1 do art.º
16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, ficando os documentos de despesa em
nome da Freguesia de São João Baptista do Entroncamento. ----------------------- E-mail datado de 28/01/2014 registado com o nº 91 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Sandra Pascoal). Por motivos imprevistos na agenda do
presidente do CLASE, a reunião de plenário inicialmente prevista para dia trinta
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e um de janeiro passará a ser no dia catorze de fevereiro pelas catorze horas e
trinta minutos. O presidente informou que a data desta reunião mais uma vez foi
adiada, para o dia treze de fevereiro do corrente ano, no mesmo horário, por
impedimento de alguns parceiros do CLASE, conforme e-mail enviado hoje,
04/02/2014, registado com 116. O Executivo tomou conhecimento e deliberou
informar que irão estar presente na reunião plenária, o presidente da junta de
freguesia, Rui Maurício e a vogal Conceição Faustino. ------------------------------ E-mail datado de 29/01/2014 registado com o nº 92 da Câmara Municipal do
Entroncamento. Solicitam o número de licenças de detenção e circulação de
canídeos, emitidas e renovadas na freguesia, no ano dois mil e treze. O
presidente comunicou que a câmara já tinha sido informada que a junta de
freguesia tinha emitido duzentas e trinta e oito (238) licenças de canídeos, no
ano dois mil e treze. O executivo tomou conhecimento. ----------------------------- E-mail datado de 29/01/2014 registado com o nº 93 da Assembleia Municipal do
Entroncamento. Remetem nota circular emanada da ANMP – Associação
Nacional Municípios Portugueses, onde convidam o presidente a participar no
seminário “Delegação de Competências. Lei nº 75/213 de 12 setembro. Regime
Jurídico das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais” no próximo
dia treze de fevereiro, em Coimbra, no auditório da Fundação Bissaya Barreto.
O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------------ E-mail datado de 29/01/2014 registado com o nº 94 da empresa COMPETIR
Formação e Serviços, SA. Apresentam Quadro Estratégico Comum 2014-2020
informando que os diagnósticos de necessidade de formação e respetivas
candidaturas serão elaborados gratuitamente. Comunicam que em breve irão
contactar a junta de freguesia para agendamento de reunião. O executivo tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ Oficio nº 1042333 datado de 28-01-2014 registado com o nº 95 do IEFP
Instituto do Emprego e Formação Profissional. Notificam da decisão de
aprovação, relativa ao processo nº 0052/PAC/14, apresentado no âmbito da
candidatura nº 559868 à medida CEI – Património. Medida a abranger dois
desempregados com a duração de doze meses. O executivo tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ Oficio nº 1042335 datado de 28-01-2014 registado com o nº 96 do IEFP
Instituto do Emprego e Formação Profissional. Notificam da decisão de
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aprovação, relativa ao processo nº 0054/PAC/14, apresentado no âmbito da
candidatura nº 559936 à medida CEI – Património. Medida a abranger um
desempregado com a duração de doze meses. O executivo tomou conhecimento.
 Oficio nº 1042337 datado de 28-01-2014 registado com o nº 97 do IEFP
Instituto do Emprego e Formação Profissional. Notificam da decisão de
aprovação, relativa ao processo nº 0056/PAC/14, apresentado no âmbito da
candidatura nº 559907 à medida CEI – Património. Medida a abranger um
desempregado com a duração de doze meses. O executivo tomou conhecimento.
 Oficio nº 1042338 datado de 28-01-2014 registado com o nº 98 do IEFP
Instituto do Emprego e Formação Profissional. Notificam da decisão de
aprovação, relativa ao processo nº 0057/PAC/14, apresentado no âmbito da
candidatura nº 559940 à medida CEI – Património. Medida a abranger quatro
desempregados com a duração de doze meses. O executivo tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ Oficio nº 1042347 datado de 28-01-2014 registado com o nº 99 do IEFP
Instituto do Emprego e Formação Profissional. Notificam da decisão de
aprovação, relativa ao processo nº 0077/PAC/14, apresentado no âmbito da
candidatura nº 559944 à medida CEI – Património. Medida a abranger dois
desempregados com a duração de doze meses. O executivo tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ Oficio nº 1042348 datado de 28-01-2014 registado com o nº 100 do IEFP
Instituto do Emprego e Formação Profissional. Notificam da decisão de
aprovação, relativa ao processo nº 0078/PAC/14, apresentado no âmbito da
candidatura nº 559942 à medida CEI – Património. Medida a abranger dois
desempregados com a duração de doze meses. O executivo tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 30/01/2014 registado com o nº 101 da Escola Secundária c/ 3º
Ciclo do Entroncamento (Professor Arnaldo Marques). Informam que a
candidatura ao projeto “Linka-te aos Outros” por parte de três alunas do 12º ano,
promovido pela AMI, em que a junta de freguesia é uma das parceiras, foi uma
das cinco vencedoras. Comunicam que no próximo mês de março, a professora
Maria João Caetano, entrará em contacto com a junta de freguesia, a fim de
combinar a cedência do contributo acordado, sessenta euros (60,00€). O
executivo deliberou informar que a verba de sessenta euros (60,00€) com IVA
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incluído, será disponibilizada para aquisição de material didático, conforme
deliberação em reunião realizada no dia vinte e dois de outubro e na reunião do
dia doze de dezembro do ano dois mil e treze, ao abrigo da alínea v) do nº1 do
art.º 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, ficando os documentos de despesa
em nome da Freguesia de São João Baptista do Entroncamento. ------------------- E-mail datado de 30/01/2014 registado com o nº 102 da UCC Entroncamento Unidade de Saúde do Entroncamento. Informam que a data proposta para
reunião no âmbito do programa “Pessoas/Famílias que vivem sós – Diagnóstico
Social 01-2014”, é o dia sete de fevereiro, pelas dez horas, na sala de reuniões da
UCC. Enviam em anexo, lista das pessoas/famílias inseridas no projeto. O
presidente informou que iria estar presente na reunião junto com a vogal
Conceição Faustino. O executivo tomou conhecimento.----------------------------- E-mail datado de 31/01/2014 com referência nº 37/2013 registado com o nº 103
da Associação dos Dadores de Sangue de Torres Novas. Informam que em
conjunto com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação IP e com a
colaboração desta junta de freguesia e da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Entroncamento, vão realizar uma recolha de sangue
no Entroncamento, no próximo dia quinze de fevereiro, entre as nove e as treze
horas. Solicitam a cedência das instalações da sede da freguesia para aí
realizarem a referida recolha. O executivo deliberou conceder a sala, sem custos,
uma vez estar disponível na data e horário pretendido. ------------------------------ E-mail datado de 30/01/2014 registado com o nº 104 da empresa Maxicópia.
Informam, que a Xerox tem um aplicativo que envia diretamente para os
servidores, sem qualquer intervenção do operador, as contagens das máquinas,
níveis de consumíveis, papel encravado etc. Solicitam a instalação do aplicativo
sem qualquer custo. O executivo tomou conhecimento. ----------------------------- E-mail datado de 04/02/2014 registado com o nº 110 da Casa do Benfica.
Solicitam a bandeira da freguesia para as cerimónias de abertura e de
encerramento do “1º Torneio Cidade do Entroncamento de Patinagem Artística”,
que se irá realizar no próximo dia oito de fevereiro. O executivo deliberou
emprestar a bandeira solicitada. --------------------------------------------------------- E-mail datado de 04/02/2014 registado com o nº 111 da Casa do Benfica.
Convidam o presidente a estar presente, no próximo dia oito de fevereiro, na
cerimónia de abertura e encerramento, com entrega de prémios, do “1º Torneio
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Cidade do Entroncamento” de Patinagem Artistica que decorrerá no Pavilhão
Municipal do Entroncamento. O executivo deliberou que irão estar presentes no
referido torneio, a secretária, Alice Duarte e a vogal Teresa Mainha. ------------- E-mail datado de 04/02/2014 registado com o nº 114 da Câmara Municipal do
Entroncamento. Na sequência de contactos havidos, sobre a oferta do beberete,
por parte da junta de freguesia, aos músicos intervenientes no Entro.Culturas,
que decorrerá no dia nove de fevereiro, informam que o mesmo poderá ser
realizado pelas dezassete horas e trinta minutos, para cerca de sessenta
elementos sugerindo sandes, frangos, pão, batatas fritas, sumos, águas, fruta e
bolos miniatura. O executivo deliberou comparticipar o beberete até ao valor de
cento e oitenta euros (180,00€), com IVA incluído. Para o efeito, irá contactar
com diversas entidades (Ezequiel Martins, Armazéns César Carvalho, E`Leclerc,
Pingo Doce entre outros) no sentido de obter alguns produtos de oferta para o
lanche. --------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo ponto da ordem do dia – Diversos -------------------------------------------------- O presidente em linhas gerais informou o executivo acerca dos assuntos abordados
no congresso da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias. O executivo tomou
conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------- O presidente informou o executivo que foi solicitado à JOVIL FOTO que
executasse, idêntico ao já existente na sala de sessões, a fotografia da última presidente
da Junta de Freguesia, Teresa Martins, incluindo as molduras. Informou ainda, que a
empresa em questão já trouxe à junta de freguesia, para amostra, as molduras mais
parecidas com as atuais, tendo selecionado a mais idêntica, comunicando que o valor a
pagar é de setenta e seis euros (76,00€), com IVA incluído. O executivo tomou
conhecimento e concordou. ----------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a reunião eram vinte
horas e trinta minutos, 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 Teresa
Maria Almeida da Silva Fernandes, assistente técnica, que a lavrei. ------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

