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ATA Nº 8
------ Aos quinze dias do mês de abril 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 – 3ª Modificação Orçamental ------------------------------------------------------ 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 Teresa Alves Mainha, por motivo de doença. ----------------------- 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 da ordem do
dia – 3ª Modificação Orçamental --------------------------------------------------------------------- O tesoureiro, Albino Gonçalves, apresentou a terceira Modificação Orçamental,
onde foram reforçadas as seguintes rubricas: -------------------------------------------------- 01.03.02.01.20 Material de educação, cultura e recreio no valor de seiscentos e
cinquenta euros (650,00€); --------------------------------------------------------------- 02.01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação no valor de dois mil euros
(2000,00€); --------------------------------------------------------------------------------- 02.02.02.01 Encargos das instalações no valor de cento e cinquenta euros
(150,00€); ----------------------------------------------------------------------------------- 02.02.02.10 Transportes no valor de trezentos euros (300,00€). ------------------------- Tendo sido diminuídos os respetivos valores nas seguintes rubricas: ---------------- 01.03.07.01.04.13 Outros no valor de trezentos euros (300,00€); ------------------ 01.03.07.01.07 Equipamento de informática no valor de quatrocentos euros
(400,00€); ----------------------------------------------------------------------------------- 01.03.07.01.09 Equipamento administrativo no valor de duzentos e cinquenta
euros (250,00€); ----------------------------------------------------------------------------
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 02.02.01.08 Material de escritório no valor de cento e cinquenta euros
(150,00€); ----------------------------------------------------------------------------------- 04.02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas no valor de dois mil euros
(2000,00€). --------------------------------------------------------------------------------------- O executivo analisou e aprovou por unanimidade a terceira modificação
orçamental apresentada. --------------------------------------------------------------------------------- Segundo ponto da ordem do dia – Expediente ----------------------------------------- Oficio nº 1827 datado de 02/04/2014 registado com o nº 327 (Pª10 Pº19) da
CNE - Comissão Nacional de Eleições. O executivo tomou conhecimento. ------ E-mail datado de 03/04/2014 registado com o nº 329 (Pª2 Pº1/14) da empresa
SPYRIDOR em primeiro, tu (Margarida Barbosa). O executivo tomou
conhecimento e deliberou não agendar mais reuniões com a empresa em
questão, uma vez terem desmarcado por duas vezes. --------------------------------- E-mail datado de 03/04/2014 registado com o nº 330 (Pª3 Pº2) da Câmara
Municipal do Entroncamento (Sandra Pascoal). O Presidente informou que
esteve presente na Conferência “A Caridade e o Voluntariado”, no passado dez
de abril. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------- E-mail datado de 04/04/2014 registado com o nº 334 (Pª12 Pº34) da ANAFRE –
Associação Nacional de Freguesias. O Presidente informou que esteve presente
junto com o Presidente da Assembleia de Freguesia, Cláudio Palmeirão, no ato
eleitoral para os Órgãos da Delegação Distrital da ANAFRE de Santarém. O
executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------- E-mail datado de 07/04/2014 registado com o nº 343 (Pª9 Pº15/1) do União
Futebol Entroncamento. O Presidente informou que esteve presente na 26ª
Jornada do Campeonato Nacional de Hóquei Patins, no passado dia doze de
abril. O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------- E-mail datado de 08/04/2014 registado com o nº 345 (Pª2 Pº1/14) de António
José Duarte Santos. O executivo tomou conhecimento. ----------------------------- Oficio S/N e sem data registado com o nº 346 em 08/04/2014 (Pª9 Pº15/1) do
Grupo Recreativo 1º de Outubro de 1911 – Parafuso. O executivo deliberou
informar que não irá comparticipar, por motivos orçamentais, os Torneios de
Sueca e Snooker, no entanto, numa próxima oportunidade contam apoiar outras
iniciativas. O presidente informou que solicitou a retirada imediata do Brasão da
Freguesia do Boletim do Parafuso, assim como referências futuras nos próximos
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a editar, uma vez que a autarquia não se revia no seu conteúdo. O executivo
tomou conhecimento e concordou. ------------------------------------------------------ E-mail datado de 08/04/2014 registado com o nº 349 (Pª3 Pº2) da Câmara
Municipal do Entroncamento. O executivo deliberou que a vogal, Teresa
Mainha, irá estar presente na reunião agendada para o próximo dia vinte e um de
abril, em representação da Freguesia. -------------------------------------------------- E-mail datado de 09/04/2014 registado com o nº 351 (Pª9 Pº15/1) do Grupo
Recreativo 1º de Outubro de 1911 – Parafuso. O executivo tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 08/04/2014 registado com o nº 352 (Pª3 Pº2) da Câmara
Municipal do Entroncamento (Cristina Medinas). O Presidente informou que foi
junto com a secretária, Alice Duarte, a uma reunião agendada pela Câmara
Municipal do Entroncamento, para analisar a delegação de competências
introduzida pela Lei 75/2013 de 12 de setembro, onde se chegou à conclusão
que não era praticável, devido ao reduzido orçamento por parte das Juntas de
Freguesia. O executivo tomou conhecimento e concordou. ------------------------- Oficio S/N datado de 10/04/2014 registado com o nº 356 (Pª4 Pº2/8) de Cláudia
Celina Fernandes Lopes António. O executivo tomou conhecimento. ------------ Fax enviado a 14/04/2014, com nº oficio 155016, registado com o nº 362 (Pª6
Pº10) do Tribunal Judicial do Entroncamento. O Presidente comunicou que o
Tribunal tinha sido informado, que na Freguesia não iria ser realizado qualquer
curso de formação, pelo que não possuíamos as informações solicitadas acerca
da pessoa referenciada (Susana Maria da Silva Santos). O executivo tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 14/04/2014 registado com o nº 363 (Pª3 Pº2) da Câmara
Municipal do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento. ----------------- Oficio nº 35/2014 datado de 14/04/2014 registado com o nº 364 (Pª1 Pº1) da
Assembleia de Freguesia de São João Baptista – Entroncamento. O Presidente e
restante executivo informaram que irão estar presentes na próxima sessão da
Assembleia de Freguesia, no dia vinte e três de abril, pelas vinte e uma horas. -- E-mail datado de 15/04/2014 registado com o nº 367 (Pª1 Pº1/4) de Joaquim
Tiago (Artista Plástico). A secretária, Alice Duarte, informou que reenviou email do senhor Joaquim Tiago, onde este sugeria algumas correções para o
cartaz da oficina de artes, a fim de ser mais apelativo e melhor compreendido
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pela população. O executivo tomou conhecimento e deliberou avançar
novamente com a iniciativa aceitando as sugestões apresentadas, no entanto irá
rever novas datas com o formador. ----------------------------------------------------------- Segundo ponto da ordem do dia – Diversos -------------------------------------------------- O Presidente informou o executivo que foi abordado pelo senhor Armelim
Ferreira, no sentido, do Clube Amador de Pescas do Entroncamento, efetuar um
Concurso de Pesca integrado nas comemorações do 9º Aniversário da Freguesia. Nesse
sentido, foi enviado e-mail ao CAPE, para estes informarem a disponibilidade do Clube,
na organização do referido Concurso de Pesca, no próximo dia cinco de julho, assim
como informarem qual o apoio que necessitam por parte da Freguesia. O executivo
tomou conhecimento e concordou. --------------------------------------------------------------------- Informou ainda, que enviou e-mail ao Vereador, Carlos Amaro, da Câmara
Municipal do Entroncamento, para saber da disponibilidade dos pesqueiros do Parque
do Bonito, para dia cinco de julho, a fim de ser realizado o referenciado Concurso de
Pesca. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------ O Presidente comunicou que o Vereador Carlos Amaro tinha proposto que a
Freguesia apoiasse as Festas do Concelho, comparticipando o pagamento de um artista
da terra, até ao valor de mil e trezentos euros (1.300,00€) acrescido de IVA. Informou
ainda, que no dia da atuação do artista seria o Dia da Freguesia. O executivo deliberou
comparticipar o pagamento de um artista, no valor total de mil quinhentos e noventa e
nove euros (1599,00€), com IVA incluído. ----------------------------------------------------------- O executivo deliberou adquirir um transformador elétrico néon de quatrocentos
volts, para substituir o existente que se encontra avariado, de modo a iluminar as letras
que se encontram na entrada da sede da Freguesia - “Freguesia de S. João Baptista”. O
Presidente apresentou dois orçamentos que um eletricista da Câmara Municipal do
Entroncamento trouxe de duas lojas da especialidade. O executivo analisou e o
presidente ficou de saber mais um orçamento. ------------------------------------------------------- Deliberou o executivo adquirir mangas plásticas de várias cores (branco, amarelo,
azul e vermelho), no valor de dezasseis euros e oitenta e seis cêntimos (16,86€), para
fazer flores, de modo a decorar o barco que irá representar a Freguesia, nas Festas da
Nossa Senhora da Boa Viagem, em Constância, no próximo dia vinte e um de abril. ---------- Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a reunião eram vinte
horas e cinquenta minutos, e para constar se lavrou a presente ata que depois de lida e
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aprovada, vai ser assinada pelo Presidente, Rui Cardoso Maurício e por mim, Teresa
Maria Almeida da Silva Fernandes, assistente técnica, que a lavrei. ------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

