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ATA Nº 13
------ Ao primeiro dia do mês de julho 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 – Quinta 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 -------------------------------------------



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 – Quinta
Modificação Orçamental ------------------------------------------------------------------------------- O tesoureiro, Albino Gonçalves, apresentou a Quinta Modificação Orçamental,
onde foram reforçadas as seguintes rubricas: -------------------------------------------------- 01.03.02.02.25.02 Festividades da Autarquia no valor de mil euros
(1.000,00€); -------------------------------------------------------------------------------- 02.01.02.02 Horas extraordinárias no valor de trezentos euros (300,00€). ----------- Tendo sido diminuídos os respetivos valores na seguinte rubrica: ------------------- 01.03.02.01.20 Material de educação, cultura e recreio no valor de mil e
trezentos (1.300,00€). --------------------------------------------------------------------------- O executivo analisou e aprovou por unanimidade a quinta modificação orçamental
apresentada. ----------------------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 17/06/2014 registado com o nº 564 (Pª 9 Pº15/1) da Casa do
Benfica do Entroncamento – Secção de Patinagem Artística. O Presidente
informou que a bandeira foi concedida. -------------------------------------------------
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 E-mail datado de 17/06/2014, registado com o n.º 565 (Pª 9 Pº 15/1) da Casa do
Benfica – Secção de Patinagem Artística. O Presidente esteve em representação
da Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 18/06/2014 registado com o nº 566 (Pª9 Pº15/1) do Clube
Amador de Pescas do Entroncamento. O Presidente informou que este convívio
não se realizou em virtude de os pesqueiros não se encontrarem disponíveis para
a data agendada. --------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 19/06/2014 registado com o nº 572 (Pª 2 Pº1/13) da
Coordenação Pedagógica IBAM (Iberoamerica). Por compromissos autárquicos
já anteriormente assumidos, esteve presente a Secretária, Alice Duarte, em
representação da Freguesia. -------------------------------------------------------------- E-mail datado de 20/06/2014 registado com nº 575 (Pª 3 Pº 2) da Câmara
Municipal do Entroncamento. Esta Freguesia esteve representada pelo
Presidente da Junta e pelo Presidente da Assembleia. -------------------------------- E-mail datado de 20/06/2014 registado com o nº 578 (Pª 2 Pº 1/14) de
Marcelina Almeida – Antral. Foi deliberado por unanimidade ceder o espaço
para a Antral a custo zero. ---------------------------------------------------------------- E-mail datado de 25/06/2014 registado com o nº 588 (Pª 9 Pº 15/1) da
Associação Voluntariado e Ação Social do Entroncamento – Banco Local de
Voluntariado. O executivo analisou e deliberou consultar as Firmas Bioscom e
Hipercálculo a fim de ajuizar os custos dos tinteiros. -------------------------------- E-mail datado de 26/06/2014 registado com o nº 591 (Pª 1 Pº1/6) da Empresa
Megapc, enviando o orçamento para fornecimento de computador Intel i5 4460
3,2Ghz, no valor de quatrocentos e trinta e nove euros ( € 439,00) acrescido de
Iva á taxa legal em vigor. O teclado e o rato sem fios acresce sete euros ( €
7,00) mais iva. O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------- E-mail datado de 25/06/2014 registado com o nº 592 (Pª 1 Pº1/6) de António
Rosa – Bioscom Informática, enviando a proposta n.º 201406251 de
fornecimento de computador Intel I5 4590 3,3Ghz no valor de quatrocentos e
setenta e três euros (€ 473,00), acrescido de Iva à taxa legal em vigor. O
teclado e o rato sem fios são nove euros (€ 9,00) mais Iva. O executivo tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 27/06/2014 registado com o nº 609 (Pª 1 Pº 1/4) da empresa
Hipercálculo II, enviando a proposta para fornecimento de Computador Intel
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i5- 4460, no valor de quatrocentos e setenta e cinco euros (€ 475,00) acrescido
de Iva á taxa legal em vigor. O executivo tomou conhecimento. -------------------Analisadas as três propostas apresentadas o executivo deliberou por
unanimidade aceitar a proposta da Firma Bioscom Informática por considerar ser
uma firma da cidade e com custos menos elevados. Ficou também decidido por
unanimidade que o Tesoureiro iria consultar o mercado para ver a qualidade e
preço de monitores, acima das dezanove polegadas e inferior ás vinte e duas
polegadas, tendo liberdade para proceder à sua encomenda até ao montante
unitário de cento e cinquenta euros, com Iva incluído à taxa legal em vigor.----- E-mail datado de 25/06/2014 registado com o nº 595 (Pª 12 Pº 30) da Direçãogeral das Autarquias Locais. O executivo tomou conhecimento e irá proceder
em conformidade. ------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 26/06/2014 registado com o nº 596 (Pª 1 Pº1) da Assembleia
de Freguesia do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento e procedeu
em conformidade. ------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 27/06/2014 registado com o nº 598 (Pª 9 Pº 15/2) do Gabinete
Editorial e Relações Públicas da Escola Gustave Eiffel. O executivo tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 30/06/2014 registado com o nº 604 (Pª 9 Pº 15/1) da
Associação Voluntariado e Ação Social do Entroncamento. O executivo tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 30/06/2014 registado com o nº 605 (Pª 1 Pº1/4) da Firma
Equitejo – Sociedade Comercial de Equipamentos de Escritório, Ld.ª,
solicitando a leitura das fotocópias. O Presidente informou que as fotocópias a
preto e branco são 9.390 e a cores 3.366. ---------------------------------------------- E-mail datado de 30/06/2014 registado com o nº 606 (Pª3 Pº2) da Câmara
Municipal do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento e o Presidente
estará presente. ----------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 30/06/2014 registado com o nº 607 (Pª 3 Pº 2) da Câmara
Municipal do Entroncamento. O Presidente informou que a vogal Teresa
Mainha irá estar presente. ---------------------------------------------------------------- E-mail datado de 30/06/2014 registado com o nº 608 (Pª 9 Pº 15/1) do Centro
de Ensino e Recuperação do Entroncamento. O Presidente informou que irá
estar presente. -------------------------------------------------------------------------------

46

 E-mail datado de 01/07/2014 registado com o n.º 610 (Pª 1 Pº1/4) da firma
Bioscom Informática informando que o conjunto de teclado/rato sem fios
W3000 da marca Asus tem o valor de nove euros, acrescido de iva (€ 9,00). ------------ 2º Ponto da Ordem do Dia – Diversos -------------------------------------------------------- Foi detetado por parte do executivo, inconsistências na atribuição dos abonos
para falhas e nos subsídios de refeição das funcionárias. A contabilidade procedeu à
correção do abono de falhas desde outubro de dois mil e treze a junho de dois mil
catorze da funcionária Teresa Fernandes através da ordem de pagamento nº
quatrocentos e quinze, datada de vinte e sete de junho. No que concerne ao subsídio de
refeição será feito o encontro de contas no mês de agosto. No que diz respeito à
funcionária Adelina Bastos o encontro de contas respeitante ao subsídio de refeição e
abono para falhas vai ser processado juntamento com o vencimento do mês de julho de
dois mil e catorze.--------------------------------------------------------------------------------------------- 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, Rui Cardoso Maurício e por mim, Adelina Maria Durão de
Bastos, assistente técnica, que a lavrei. ----------------------------------------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

