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ATA Nº 1
------ Aos sete dias do mês de janeiro 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. O
presidente leu: --------------------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 21/12/2013 registado com o nº 776 de Joaquim Henriques e
Sofia Paula Alexandre Pires Brás Monteiro. Pedem colaboração, na recolha de
informação, para projeto de sua autoria, cujo tema é “Profissões em vias de
extinção, Lições de vida que desaparecem…”. Informam que o trabalho é
essencialmente fotográfico e necessitam saber, numa primeira fase, da existência
de profissionais que desenvolvam atividades antigas, na área da freguesia
(costureiras, barbeiros, modistas, alfaiates, droguistas etc.). O executivo
deliberou informar da existência de algumas das profissões que procuram: -------- Sapateiros – Rua Luis Falcão de Sommer e Rua 5 de Outubro; ---------------------Modistas – (Dª Fernanda) Centro Comercial na Rua D. Nuno Álvares Pereira e
Rua D. João de Castro (duas); ------------------------------------------------------------- Taberna – (Natércia) Rua Batalhão Sapadores Caminhos de Ferro; ---------------- Droguista – Rua 1º de Maio e Rua Latino Coelho; ---------------------------------- E-mail datado de 26/12/2013 registado com o nº 777 de Jorge Simões. Informa
que esteve no fim de semana, no Entroncamento, e como colecionador de artigos
alusivos a sítios e locais que visita, nomeadamente pins, brasões, canetas,
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brochuras etc. gostaria que lhe enviassem alguns desses materiais. A secretária,
Alice Duarte, informou que tinha dado resposta ao e-mail, agradecendo a visita e
comunicando que de momento não era possível satisfazer o seu pedido. O
executivo tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------- Oficio nº 034/Fin/2013 datado de 27/12/2013 da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Entroncamento. Integrado nas comemorações do 65º
Aniversário da Associação, irão realizar uma noite de fados, no próximo dia dez
de janeiro. Solicitam o apoio da junta de freguesia na aquisição de cinco ramos
de flores, para oferta aos fadistas. O executivo deliberou adquirir, os ramos de
flores solicitados, 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. O presidente do executivo, não participou na presente
deliberação, em virtude de pertencer aos órgãos sociais da associação em causa.  E-mail datado de 30/12/2013 registado com o nº 783 de José Pires Rodrigues.
Envia a sua melhor cotação para os seguros que lhe foram solicitados: ------------1. Multirriscos Edifício - cento e trinta e oito mil euros (138.000,00€) -------------Multirriscos Recheio – setenta mil euros (70.000,00€) ----------------------------Riscos elétricos - cinquenta mil euros (50.000,00€ incluído) -------------------Prémio Anual: duzentos e quarenta e um euros e oitenta e nove cêntimos
(241,89€) ------------------------------------------------------------------------------------2. Viatura 88-17-UA -----------------------------------------------------------------------Prémio Anual: duzentos e doze euros (212,00€) ------------------------------------3. Dumper -----------------------------------------------------------------------------------Prémio Anual: Oferta ---------------------------------------------------------------------4.Seguro de Acidentes pessoais (pessoal do centro de emprego) --------------------Prémio anual por pessoal (doze meses): cento e vinte e oito euros e quarenta
cêntimos (128,40€) -------------------------------------------------------------------------5.Seguro AP Autarcas ---------------------------------------------------------------------Prémio anual: Dado que os capitais a segurar são objeto de decisão das
despectivas assembleias os coeficientes a aplicar sobre os capitais são: -----------Morte ou invalidez permanente – um euro e trinta e cinco cêntimos (1,35€) por
cada mil euros (1000,00€) de cobertura; -------------------------------------------------
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Incapacidade temporária – dezassete euros e noventa e seis cêntimos (17,96€)
por cada cinco euros (5,00€) de subsídio; -----------------------------------------------Despesas de funeral – setenta e dois cêntimos (0,720€) por cada mil euros
(1000,00€) de cobertura;-------------------------------------------------------------------Despesas de tratamento e repatriamento – dezanove euros e quarenta e um
cêntimos (19,41€) para dois mil e quinhentos euros (2.500,00€) de cobertura. ---O presidente informou que foi solicitada a presente proposta na tentativa de
conseguirem melhores condições e seguros mais baratos. O executivo deliberou
analisar posteriormente a proposta apresentada, ficando pendente a deliberação.  E-mail datado de 30/12/2013 registado com o nº 1 da ANAFRE – Associação
Nacional de Freguesias. No âmbito da colaboração da ANAFRE com a
ANACOM, no sentido de facilitar a intervenção desta autoridade na sua função
de fiscalização, como no caso vertente, para aferição da qualidade do serviço de
televisão digital terrestre (TDT). Solicitam a colaboração da junta de freguesia,
no sentindo de autorizarem, como experiência piloto, a colocação de uma sonda
de monotorização do sinal TDT, nas instalações da freguesia, tendo presente de
que com a colaboração das autarquias, os serviços prestados aos cidadãos serão
seguramente de melhor qualidade. O executivo deliberou informar que se
encontram recetivos a colaborar com a iniciativa, ficando a aguardar o contacto
por parte da ANACOM, para acerto de pormenores. --------------------------------- E-mail datado de 30/12/2013 registado com o nº 3 da Câmara Municipal do
Entroncamento (Cristina Feio). Enviam convite, para a cerimónia de entrega do
3º Concurso “Presépios da Cidade”, a realizar no dia quatro de janeiro de dois
mil e catorze, pelas vinte e uma horas, na sala da Cultura do Pavilhão Desportivo
Municipal. O presidente informou que esteve presente junto com a vogal Teresa
Mainha. ------------------------------------------------------------------------------------- Oficio S/N datado de 02/01/2014 registado com o nº 9 da Paróquia da Sagrada
Família e de Nossa Senhora de Fátima do Entroncamento. Informam que está
prevista, uma visita pastoral do Bispo de Santarém, D. Manuel Pelino
Domingues, à cidade do Entroncamento e às suas mais significativas instituições
e entidades. Procuram saber a disponibilidade da Junta de Freguesia, para
integrar o programa da dita visita a ocorrer entre os dias vinte e oito de janeiro e
nove de fevereiro do corrente ano. Colocam-se ao dispor, para combinar data e
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possível horário de visita. O presidente do executivo ficou de contactar com o
pároco, Ricardo Madeira, para acerto de pormenores acerca do assunto. --------- E-mail datado de 03/01/2014 registado com o nº 10 do Lar Fernando Eiró
Gomes. Convidam o presidente a estar presente no 35º Aniversário do Lar
Fernando Eiró Gomes, no dia seis de janeiro. Enviam programa em anexo. O
presidente informou que esteve presente. ---------------------------------------------- E-mail datado de 03/01/2014 registado com o nº 12 da Associação de
Patinagem do Ribatejo. Solicitam a cedência da sala de sessões, para o dia oito
de janeiro, a partir das vinte e uma horas, para a realização de uma assembleia
geral extraordinária. A secretária, Alice Duarte, informou que a sala foi cedida
com custos, uma vez estar disponível para a data e horário pretendido. O
executivo tomou conhecimento e concordou. O presidente não participou na
deliberação uma vez pertencer aos órgãos sociais da associação. ------------------ E-mail datado de 06/01/2014 com o número de registo nº 20 da Meliã Ria Hotel
& SPA. Conforme contacto por parte da junta de freguesia, enviam tarifa
especial para reserva de quarto duplo, no seu empreendimento, no valor de
oitenta e nove euros (89,00€) por noite, acrescido de IVA à taxa legal. O
presidente informa o executivo que foi solicitado, ao hotel em referência, as
tarifas de quarto duplo, para efetuar reserva para o congresso da ANAFRE, para
os dias trinta e um de janeiro e dois de fevereiro do corrente ano. O executivo
tomou conhecimento e concordou com a reserva. ------------------------------------ E-mail datado de 07/01/2014 com o número de registo nº 21 da Meliã Ria Hotel
& SPA. Confirmam o pedido de reserva de quarto duplo, para Rui Maurício e
Martinho Pereira, duas noites, com data de chegada a trinta e um de janeiro e
data de saída a dois de fevereiro de dois mil e catorze, em regime de alojamento
e pequeno-almoço, no valor de oitenta e nove euros (89,00€) por noite, acrescido
de IVA à taxa legal. Informam que o modo de pagamento terá de ser efetuado
por transferência bancária. O presidente informou que, conforme e-mail, irá ficar
hospedado, duas noites, junto com o elemento designado pela assembleia de
freguesia, Martinho Pereira, neste empreendimento hoteleiro, no valor
apresentado, cento e setenta e oito euros (178,00€). O executivo tomou
conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------
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 E-mail datado de 07/01/2014 registado com o nº 23 da empresa Projecto Zero.
Conforme solicitado enviam orçamento para os seguintes materiais: --------------- Cartões-de-visita ------------------------------------------------------------------------ 100 (cem) unidades no valor unitário de vinte euros (20,00€), acrescido de
IVA à taxa legal; ----------------------------------------------------------------------- 200 (duzentas) unidades no valor unitário de trinta euros (30,00€),
acrescido de IVA à taxa legal; ------------------------------------------------------ 300 (trezentas) unidades no valor unitário de trinta e cinco euros (35,00€),
acrescido de IVA à taxa legal; -------------------------------------------------------- Calendários -------------------------------------------------------------------------- 100 (cem) unidades no valor unitário de vinte e cinco euros (25,00€),
acrescido de IVA à taxa legal; ------------------------------------------------------- 200 (duzentas) unidades no valor unitário de trinta e cinco euros (35,00€),
acrescido de IVA à taxa legal; ------------------------------------------------------- 300 (trezentas) unidades no valor unitário de quarenta e cinco euros
(45,00€), acrescido de IVA à taxa legal; --------------------------------------------Enviam em anexo maquete dos materiais apresentados. O executivo deliberou
adquirir duzentos cartões-de-visita no valor total de trinta e seis euros e
noventa cêntimos (36,90€), com IVA incluído e cem calendários no valor
total de trinta euros e setenta e cinco cêntimos (30,75€), com IVA incluído,
conforme maquetes apresentadas. --------------------------------------------------- Oficio S/N e sem data registado com o nº 24 em 07/01/2014 da Escola
Secundária do Entroncamento (Professor Nelson Afonso Fernandes). No
âmbito das suas atividades educativas e considerando a grande importância
que reveste uma formação mais prática e aproximada ao mundo real do
concelho e das empresas, a escola, tem vindo, ao longo dos últimos anos, a
investir em cursos de educação/formação e profissionais. Nesse sentido,
solicitam que lhes concedam a possibilidade de um dos seus alunos, ou mais,
realizem um estágio de aproximação à vida ativa, na área da informática, nas
instalações da freguesia. Informam que essa colaboração não comporta
qualquer tipo de encargo económico para a junta de freguesia e o aluno ou
alunos estagiários, ficarão abrangidos pelo seguro escolar. Esperando contar
com a colaboração da junta de freguesia, gostariam de agendar uma reunião
para prestarem os esclarecimentos necessários. O executivo deliberou
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agendar uma reunião com o responsável do estágio, Nelson Fernandes,
diretor do curso, para acerto de pormenores. -------------------------------------------- Segundo ponto da ordem do dia - Diversos. -------------------------------------------------- O executivo decidiu que a comparticipação de cento e cinquenta euros (150,00€),
atribuída à Academia Cultural e Recreativa de Dança do Entroncamento, para aquisição
de mesas plásticas, deliberado na ata número um, do dia vinte e dois de outubro, página
cinquenta e cinco, transitasse para o presente ano, em virtude da empresa fornecedora,
não ter apresentado os documentos de despesa, até ao final do ano dois mil e treze, por
se encontrar encerrada, por motivo de férias. --------------------------------------------------------- O presidente informou que foram efetuadas doze candidaturas ao Instituto de
Emprego e Formação Profissional, para CEI – Património. Informou ainda que não
haverá quaisquer custos para a freguesia e que terá de ser administrada,
obrigatoriamente,

formação

aos

candidatos

admitidos.

O

executivo

tomou

conhecimento e concordou. ----------------------------------------------------------------------------- Deliberou o executivo estipular a percentagem de quatro por cento (4%) para
margem de manobra à tesouraria, sobre os valores comparticipados pela junta de
freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 e por mim Teresa Maria Almeida da Silva
Fernandes, assistente técnica, que a lavrei. -----------------------------------------------------________________________________________________________________
________________________________________________________________

