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ATA Nº 19
------ Aos sete dias do mês de outubro 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 de Ascensão Fernandes Miguel – Vogal ----------------------------------------

------ Iniciaram-se os trabalhos com a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada
por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- Primeiro Ponto da ordem do dia – Expediente ----------------------------------------- Oficio nº 720 datado de 16/09/2014 registado com o nº 841 da Autoridade
Tributária e Aduaneira – Serviço de Finanças de Vila Nova da Barquinha
(Penhora de Vencimento 196120140000009686). O Presidente informou que o
presente ofício responde à dúvida colocada na reunião anterior, se era legítimo
penhorar vencimentos incluindo subsídio de refeição e de transporte. Face à
resposta, o Presidente comunicou que está a ser penhorado parte do vencimento
de Hélder Manuel Monteiro Carreira Santos, até perfazer o valor atual do
ordenado mínimo nacional, quatrocentos e oitenta e cinco euros. O executivo
tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 17/09/2014 registado com o nº 843 do IEFP – Instituto do
Emprego e Formação Profissional (candidatura número 794065). O executivo
tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 17/09/2014 registado com o nº844 do Jornal “O Mirante”. O
executivo deliberou informar que não irá participar no Guia Autárquico, por
motivos orçamentais. --------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 18/09/2014 registado com o nº 847 da ANAFRE – Delegação
Distrital de Santarém. O executivo tomou conhecimento. ---------------------------
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 Oficio nº 109/2014 datado de 19/09/2014 registado com o nº 850 da Assembleia
de Freguesia de São João Baptista – Entroncamento. O executivo informou que
esteve presente na sessão da Assembleia de Freguesia, realizada no passado dia
vinte e três de setembro. ------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 19/09/2014 registado com o nº 854 da Agenda de Portugal
(Patrícia Moreno). O executivo tomou conhecimento. ------------------------------ E-mail datado de 19/09/2014 registado com o nº 855 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Laura Vergamota). O Presidente informou que ficaram
nomeados, na reunião do Conselho Municipal de Segurança, como primeiro
secretário António Manuel Henriques Miguel e segundo secretário Pedro Miguel
Faria Gonçalves. O executivo tomou conhecimento. --------------------------------- E-mail datado de 19/09/2014 registado com o nº 856 do MédioTejo21 (Mónica
Martins). O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------ E-mail datado de 19/09/2014 registado com o nº 859 de Mónica Jesus. O
executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------- E-mail datado de 19/09/2014registado com o nº 861 da ANMP - Associação
Nacional dos Municípios Portugueses. O executivo tomou conhecimento. ------ Oficio nº PE12229/2014 datado de 18/09/2014 registado com o nº 862 do
Agente de Execução Pedroso Leal. O Presidente comunicou que o agente de
execução foi informado dos rendimentos auferidos pelo funcionário Hélder
Manuel Monteiro Carreira Santos, e que já se encontrava a decorrer uma
penhora de vencimento da pessoa referenciada. O executivo tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 22/09/2014 registado com o nº 864 do IEFP – Instituto do
Emprego e Formação Profissional (candidatura número 798922). O executivo
tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 22/09/2014 registado com o nº 865 do IEFP – Instituto do
Emprego e Formação Profissional (candidatura número 798878). O executivo
tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 23/09/2014 registado com o nº 867 do IEFP – Instituto do
Emprego e Formação Profissional (candidatura número 794065). O executivo
tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------- E mail datado de 23/09/2014 registado com o nº 868 da Casa do Benfica do
Entroncamento (Secção de Patinagem). O executivo deliberou comparticipar a
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participação da atleta Ana Beatriz Ventura, na Taça da Europa de Patinagem
Artística, no Luso, até ao valor de cem euros (100,00€), com IVA incluído, 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. ------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 24/09/2014 registado com o nº 870 da CCDR LVT – Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. O
Presidente informou que procedeu à sua inscrição, para possível participação em
reuniões técnicas acerca do POCAL. O executivo tomou conhecimento e
concordou. ---------------------------------------------------------------------------------- Oficio nº 1349222 datado de 23/09/2014 registado com o nº 872 do IEFP –
Instituto do Emprego e Formação Profissional.

O executivo tomou

conhecimento da decisão de aprovação relativa ao processo quatrocentos e
doze//CEI/dois mil e catorze (412/CEI/14), candidatura número 794065. -------- E-mail datado de 27/09/2014 registado com o nº 875 da Associação de Amigos
do Museu Nacional Ferroviário. O Presidente informou que esteve presente na
inauguração da Exposição de Postais Ferroviários. ----------------------------------- E-mail datado de 29/09/2014 registado com o nº 878 da Universidade Sénior do
Entroncamento. A Secretária, Alice Duarte, esteve presente nas comemorações
do “Dia Mundial da Música”. ----------------------------------------------------------- E-mail datado de 29/09/2014 registado com o nº 879 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Sandra Pascoal). O executivo tomou conhecimento. ------------ E-mail datado de 30/09/2014 registado com o nº 880 da Associação dos Lares
Ferroviários – Lar Ferroviário do Entroncamento. O executivo deliberou
comparticipar as despesas de publicidade do “XII Encontro sobre o
Envelhecimento”, até ao valor de noventa e oito euros e quarenta cêntimos
(98,40€), com IVA incluído, 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. ---------------------------------- E-mail datado de 29/09/2014 registado com o nº 882 da Assembleia Municipal
do Entroncamento (Fernando Murcela). O Presidente informou que irá
confirmar a sua participação na visita às instalações da RESITEJO. ---------------
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 E mail datado de 30/09/2014 registado com o nº 884 da empresa INTELECTUS
(Regina Reis). O Presidente informou que a empresa foi informada das
condições de aluguer da sala desta Junta de Freguesia. ------------------------------ Oficio nº 1359770 datado de 30/09/2014 do IEFP registado com o nº 886
Instituto do Emprego e Formação Profissional. Relativo ao processo número
setenta e sete/PAC/dois mil e catorze, relativo à candidatura nº 559944,
convocam António Fernando de Matos Ribeiro propondo início de trabalho. O
executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------- E-mail datado de 02/10/2014 registado com o nº 891 do IEFP – Instituto do
Emprego e Formação Profissional (candidatura número 798878). O executivo
tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 02/10/2014 registado com o nº 893 do IEFP – Instituto do
Emprego e Formação Profissional (candidatura número 798922). O executivo
tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------- Oficio nº 1363037 datado de 02/10/2014 registado com o nº 896 do IEFP –
Instituto do Emprego e Formação Profissional. Pedido de esclarecimentos
relativos ao processo quatrocentos e trinta e três/CEI/dois mil e catorze
(433/CEI/14), candidatura número 798878. O executivo tomou conhecimento e
deliberou agir em conformidade. -------------------------------------------------------- E-mail datado de 02/10/2014 registado com o nº 900 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Sandra Pascoal). O Presidente e a Vogal, Conceição Faustino,
irão estar presentes em reunião, acerca da criação das Comissões Sociais da
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------- E mail datado de 03/10/2014 registado com o nº 901 da empresa SANTIFOR
Consultoria e Serviços, Hélder Santos. O executivo tomou conhecimento dos
esclarecimentos prestados acerca de penhoras de vencimentos. -------------------- E-mails datados de 03/10/2014 e 06/10/2014 registados com os números 903 e
913 da UCC Entroncamento e Câmara Municipal do Entroncamento
respetivamente. O Presidente informou que irá estar presente em alguma das
iniciativas proporcionadas na “Semana do Aleitamento Materno”. ---------------- E-mail datado de 03/10/2014 registado com o nº 904 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Sandra Pascoal). O Presidente ficou de tratar do assunto junto
do Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento. ------------------------------
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 Oficio nº 1365927 datado de 06/10/2014 registado com o nº 905 do IEFP
Instituto do Emprego e Formação Profissional. Notificação de intenção de
indeferimento ao processo quatrocentos e trinta e quatro/CEI/dois mil e catorze
(434/CEI/14), candidatura número 798922. O executivo tomou conhecimento. - E-mail datado de 06/10/2014 registado com o nº 906 da Câmara Municipal do
Entroncamento

(Rodrigo

Bertelo).

O

executivo

deliberou

solicitar

esclarecimentos acerca do assunto, junto da Vereadora Tília Nunes, e responder
posteriormente ao solicitado. ------------------------------------------------------------ E-mail datado de 01/10/2014 registado com o nº 911 do CERE – Centro de
Ensino e Recuperação do Entroncamento. A Vogal, Conceição Faustino, ficou
de verificar a possibilidade de transporte de ambulância da criança, Ricardo
Azevedo e seu acompanhante, ao Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, no
próximo dia vinte e três de outubro, a fim de o menino ser submetido a
intervenção cirúrgica, com internamento. Para o regresso dos mesmos à sua
residência, a Junta de Freguesia irá providenciar a aquisição dos bilhetes de
comboio para o dia vinte e quatro de outubro, no valor de doze euros e noventa
cêntimos (12,90€). -------------------------------------------------------------------------Caso não seja possível o transporte de ambulância o executivo deliberou adquirir
dois bilhetes de comboio, ida e volta, para os dias assinalados, no valor de vinte
e cinco euros e oitenta cêntimos (25,80€). --------------------------------------------- Carta datada de 05/10/2014 registado com o nº 912 da Conferência de São
João Baptista do Entroncamento. O executivo deliberou comparticipar a
aquisição de uns óculos para a criança, Ana Raquel Patrício, proveniente de
família carenciada, no valor de duzentos e dez euros (210,00€), com IVA
incluído, conforme orçamento apresentado da empresa Multiópticas. ------------- E mail datado de 06/10/2014 registado com o nº 915 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Sandra Pascoal). O executivo tomou conhecimento. ------------ E-mail datado de 06/10/2014 registado com o nº 916 de Bruno Cruz. O
executivo deliberou informar o cidadão em questão que apesar da situação
apresentada não ser da competência, nem pertencer à área geográfica desta
Freguesia, irá remeter o assunto à Freguesia Nossa Senhora de Fátima. ---------- E-mail datado de 07/10/2014 registado com o nº 918 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Andrea Lopes). O executivo tomou conhecimento e deliberou
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enviar a informação disponibilizada ao IEFP – Instituto Emprego e Formação
Profissional. -------------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 07/10/2014 registado com o nº 919 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Rodrigo Bertelo). O executivo tomou conhecimento das
tertúlias temáticas intituladas “Conversas com Café”. ------------------------------ E-mail datado de 07/10/2014 registado com o nº 920 da Cáritas Entroncamento.
O executivo tomou conhecimento do pedido de alimentos para o corrente mês de
outubro. ------------------------------------------------------------------------------------- E mail datado de 07/10/2014 registado com o nº 921 da Comissão de Utentes da
Saúde do Médio Tejo e Secretariado do MUSP. O executivo tomou
conhecimento e deliberou reencaminhar o assunto a todos os elementos da
Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------- Segundo Ponto da ordem do dia – Diversos -------------------------------------------------- O Presidente informou o executivo que tal como ficou deliberado na ata número
quinze, do dia cinco de agosto do corrente ano, página cinquenta e um, reuniu com os
responsáveis do Grupo “Locomotivas do Asfalto” e decidiu conceder oitenta fitas portachaves, para oferta aos participantes do Passeio de Motas e Motorizadas Clássicas do
Entroncamento. O executivo tomou conhecimento e concordou. --------------------------------- O Presidente informou ainda que reuniu com uma responsável da empresa
COMPETIR, conforme deliberado na reunião anterior, dia dezasseis de setembro do
corrente ano, ata número dezoito, que lhe apresentou um projeto de parceria. O
executivo após análise do referido projeto decidiu não colaborar com o projeto
apresentado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 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. ------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

