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ATA Nº 17
------ Aos dois dias do mês de setembro 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 – Aprovação da Sexta Modificação Orçamental --------------------------------- Ponto Dois – Aprovação da Segunda Revisão Orçamental --------------------------------- Ponto Três – Expediente ------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro – 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 motivos profissionais. ------------------ 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 – Aprovação
da Sexta Modificação Orçamental. ------------------------------------------------------------------- O tesoureiro, Albino Gonçalves, apresentou a Sexta Modificação Orçamental,
onde foram reforçadas as seguintes rubricas: -------------------------------------------------- 02.01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação no valor de três mil e
quinhentos euros (3.500,00€); ----------------------------------------------------------- 02.01.03.05 Contribuições para a segurança social no valor de mil euros
(1.000,00€); -------------------------------------------------------------------------------- 02.02.02.19 Assistência técnica no valor de mil e quinhentos euros (1.500,00€);
 02.02.02.20 Outros trabalhos especializados no valor de quinhentos euros
(500,00€). ----------------------------------------------------------------------------------------- Tendo sido diminuídos os respetivos valores na seguinte rubrica: ------------------- 01.03.02.01.20 Material de educação, cultura e recreio no valor de seis mil e
quinhentos euros (6.500,00€); ----------------------------------------------------------------- O executivo analisou e aprovou por unanimidade a sexta modificação orçamental
apresentada. ------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Segundo ponto da ordem do dia – Aprovação da Segunda Revisão Orçamental. ------ O Executivo analisou o documento da Segunda Revisão Orçamental, apresentado
pelo Presidente, que importa na receita, o valor de trinta e seis mil e dez cêntimos
(36.010,00€), reforçando as seguintes rúbricas: -----------------------------------------------

06.03.07 Serviços e fundos autónomos no valor de trinta mil novecentos e
cinquenta euros (30.950,00€); ------------------------------------------------------------



06.05.01 Continente no valor de cinco mil e sessenta euros (5.060,00€); ---------

------ A despesa importa no mesmo valor da receita, trinta e seis mil e dez euros
(36.010,00€), tendo sido reforçadas as seguintes rubricas: -----------------------------------

02.01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação no valor de vinte e seis mil e
setecentos euros (26.700,00€); -----------------------------------------------------------



02.01.01.13 Subsídio de refeição no valor de quatro mil duzentos e cinquenta
euros (4.250,00€); --------------------------------------------------------------------------



02.02.02.19 Assistência técnica no valor de dois mil e quinhentos euros
(2.500,00€); ---------------------------------------------------------------------------------



02.02.02.20 Outros trabalhos especializados no valor de dois mil quinhentos e
sessenta euros (2.560,00€). ----------------------------------------------------------------

------ O Executivo após análise aprovou, por unanimidade, a Segunda Revisão
Orçamental, a qual irá ser submetida à aprovação da Assembleia de Freguesia. ---------------- Terceiro ponto da ordem do dia – Expediente ------------------------------------------ E-mail datado de 21/08/2014 registado com o nº 755 da funcionária Teresa
Maria Almeida da Silva Fernandes. O Presidente informou que foi concedido a
antecipação de sete dias de férias (de treze a vinte e dois de agosto do corrente
ano) solicitadas pela funcionária em questão, por motivo de internamento de
esposo, em Castelo Branco. O executivo tomou conhecimento e concordou------ E-mail datado de 21/08/2014 registado com o nº 758 da Freguesia de Nossa
Senhora de Fátima – Entroncamento. O executivo tomou conhecimento da
situação sinalizada, relativa a António Pouseiro da Costa. -------------------------- E-mail datado de 21/08/2014 registado com o nº 760 da empresa Ezequiel
Martins, Lda. O Presidente informou que os produtos foram adquiridos para as
instalações da sede da Freguesia. O executivo tomou conhecimento. ------------- E-mail datado de 22/08/2014 registado com o nº 763 da FAJUDIS – Federação
das Associações Juvenis do Distrito de Santarém. O executivo tomou
conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------
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 E-mail datado de 23/08/2014 registado com o nº 764 do União Futebol
Entroncamento. O executivo deliberou informar que lamenta mas por motivos
orçamentais não é possível comparticipar o Festival de Verão. No entanto, após
aprovação da próxima revisão orçamental, consideram apoiar um eventual
evento que possa surgir até final do presente ano. Deliberou ainda oferecer
algumas fitas porta-chaves com a imagem da Freguesia, aos participantes no
Rally Paper, integrado no Festival. ------------------------------------------------------ E-mail datado de 24/08/2014 registado com o nº 765 de Sandra Maria Alpalhão
Gameiro Oliveira. O executivo deliberou informar que lamenta, mas o quadro
de pessoal desta Freguesia encontra-se preenchido para o lugar de assistente
técnica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 25/08/2014 registado com o nº 766 da EQUITEJO Sociedade
Comercial de Equipamentos de Escritório, Lda. O Presidente informou que a
leitura do equipamento de fotocópias foi enviada. O executivo tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 25/08/2014 registado com o nº 768 da AVASOCIAL –
Associação de Voluntariado e Ação Social do Entroncamento. O executivo
tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------- Oficio nº 1506/13- NA datado de 25/08/2014 registado com o nº 775 da empresa
Águas do Centro – Grupo Águas de Portugal. O executivo tomou conhecimento.
 E-mail datado de 30/08/2014 registado com o nº 780 do IEFP – Instituto do
Emprego e Formação Profissional. O executivo deliberou agir em conformidade
com o solicitado. --------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 30/08/2014 registado com o nº 781 do IEFP – Instituto do
Emprego e Formação Profissional. O Presidente informou que respondeu ao
questionário solicitado. O executivo tomou conhecimento. ------------------------- Oficio nº 06.2014/2015 datado de 28/08/2014 registado com o nº 782 do CADE
- Clube Amador de Desportos do Entroncamento. O executivo deliberou
comparticipar a aquisição de oito taças, duas por cada dia de torneio, no valor de
centro e quatro euros (104,00€), conforme orçamento enviado, para oferta aos
participantes nas quatro concentrações de Futebol 7, ao abrigo da alínea v) do
nº1 do artigo 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, ficando os documentos de
despesa em nome da Freguesia de São João Baptista do Entroncamento. --------- Oficio S/N datado de 27/08/2014 registado com o nº 783 do Motoclube “Os
Fenómenos“ do Entroncamento. O executivo deliberou comparticipar a
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aquisição de lembranças, até ao valor de 100,00€ (cem euros), para oferta aos
participantes da 10ª Concentração Motard, a decorrer no Parque do Bonito, 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. ---------------------------------------------------------------------------- Oficio S/N datado de 02/09/2014 registado com o nº 784 do Motoclube “Os
Fenómenos” do Entroncamento. O Presidente informou que iria estar presente
no jantar convívio, integrado na 10ª Concentração Motard. ------------------------ E-mail datado de 01/09/2014 registado com o nº 785 da Câmara Municipal do
Entroncamento

(Cristina

Medinas).

O

Presidente

informou

que

por

compromissos assumidos anteriormente, não poderá estar presente, na Supertaça
de Futsal Feminina, e que iria estar presente no evento, em representação da
Freguesia, o Presidente da Assembleia de Freguesia, Cláudio Palmeirão Abreu
da Costa. ------------------------------------------------------------------------------------------ Quarto ponto da ordem do dia – Diversos ----------------------------------------------------- O Executivo analisou, tal como ficou deliberado na ata número quinze, de cinco
de agosto do corrente ano, página cinquenta e dois, a modificação introduzida no
Contrato de Delegação de Competências e Acordo de Execução, entre a Câmara
Municipal do Entroncamento e a Junta de Freguesia de São João Baptista, no seu
número dois da cláusula segunda, onde diz: “Assegurar, em articulação com a Câmara
Municipal, a prestação de serviços de transporte” e deliberou aprovar por
unanimidade, a alteração proposta, a qual irá ser submetida à aprovação da Assembleia
de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente informou que a funcionária Adelina Maria Durão Bastos,
interrompeu seis dias de férias marcadas (dias treze, catorze, dezanove, vinte, vinte um
e vinte e dois de agosto), devido à sua colega, Teresa Fernandes, necessitar de antecipar
as suas, por motivo de internamento de seu esposo em Castelo Branco. Nesse sentido, a
funcionária irá marcar posteriormente os dias a que tem direito. ---------------------------------- Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a reunião eram vinte
horas e quinze 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. ------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

