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ATA Nº 10
------ Aos vinte dias do mês de maio 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 – 4ª Modificação Orçamental ------------------------------------------------------ Ponto Dois – Expediente ------------------------------------------------------------------------- Ponto Três – 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 – 4ª
Modificação Orçamental. ------------------------------------------------------------------------------ O tesoureiro, Albino Gonçalves, apresentou a quarta Modificação Orçamental,
onde foram reforçadas as seguintes rubricas: -------------------------------------------------- 01.03.06.02.03.06 Outras (Repatriamento) no valor de cem euros (100,00€); -- 02.02.02.01 Encargos das instalações no valor de duzentos euros (200,00€); --------- Tendo sido diminuídos os respetivos valores nas seguintes rubricas: ---------------- 02.02.02.17 Publicidade no valor de cem euros (100,00€); ------------------------- 04.02.01.06 Alimentação – Géneros para confecionar no valor de duzentos
euros (200,00€); --------------------------------------------------------------------------------- O executivo analisou e aprovou por unanimidade a quarta modificação orçamental
apresentada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo ponto da ordem do dia – Expediente ----------------------------------------- E-mail datado de 07/05/2014 registado com o nº 429 (Pª3 Pº2) da Câmara
Municipal do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento. ----------------- Oficio S/N datado de 28/04/2014 registado com o nº 431 (Pª1 Pº1/4) da
CREDITEX Aluguer de Equipamentos, SA. O executivo deliberou informar que
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houve rescisão de contrato de aluguer pelo que o reajustamento de renda não se
aplica. --------------------------------------------------------------------------------------- Oficio S/N datado de 30/04/2014 registado com o nº 432 (Pª9 Pº15/1) do União
Futebol Entroncamento. O Presidente informou que esteve presente, na Festa
das Sopas, junto com o Tesoureiro, Albino Gonçalves e a Secretária, Alice
Duarte e que a sopa oferecida pela Junta de Freguesia ficou em terceiro lugar. -- E-mail datado de 08/05/2014 registado com o nº 435 (Pª3 Pº2) da Câmara
Municipal do Entroncamento. O Presidente informou que esteve presente nas
Jornadas do Património Ferroviário. O executivo tomou conhecimento. ---------- E-mail datado de 09/05/2014 registado com o nº 437 (Pª1 Pº1/4) da Laser Site.
O executivo deliberou adquirir o seguinte material: ----------------------------------- Setenta aventais com a referência 99831 no valor de quatrocentos e vinte e um
euros e oitenta e nove cêntimos (421,89€) com IVA incluído; ---------------------- Quinhentas fitas para pescoço com a referência 8846 no valor de seiscentos e
vinte e um euros e quinze cêntimos (621,15€) com IVA incluído. ----------------- E-mail datado de 09/05/2014 registado com o nº 438 (Pª9 Pº15/1) da Academia
Cultural e Recreativa de Dança do Entroncamento. O Presidente informou que
esteve presente na primeira Jornada da Taça de Portugal, em danças de salão. -- E-mail datado de 12/05/2014 registado com o nº 441 (Pª12 Pº34) da ANAFRE –
Associação Nacional de Freguesias. O executivo deliberou responder ao
inquérito solicitado. ----------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 12/05/2014 registado com o nº 443 (Pª7 Pº13) da UCC
Entroncamento. O Presidente informou o executivo que decidiu pagar os dois
bilhetes de comboio solicitados, para deslocação de utente e acompanhante ao
Hospital de São José, em Lisboa. Em relação aos bilhetes de metro foram
informados que não era possível devido ao processo contabilístico necessário. O
executivo tomou conhecimento e concordou. ---------------------------------------- E-mail datado de 12/05/2014 registado com o nº 444 (Pª3 Pº2) da Câmara
Municipal do Entroncamento. O executivo deliberou aceitar as despesas
relativas ao pagamento dos artistas para a Festa da Cidade 2014, no valor total
de mil seiscentos e dezanove euros (1.619,00€), com IVA incluído. -------------- E-mail datado de 12/05/2014 registado com o nº 445 (Pª5 Pº8) do Banco BIC. O
executivo deliberou informar que não existe interesse por parte da Freguesia,
para instalação de TPA. -------------------------------------------------------------------
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 E-mail datado de 13/05/2014 registado com o nº 446 (Pª3 Pº2) da Câmara
Municipal do Entroncamento. O Presidente informou que esteve presente nas
comemorações do Dia do Idoso. O executivo tomou conhecimento. -------------- E-mail datado de 13/05/2014 registado com o nº 448 (Pª3 Pº2) da Câmara
Municipal do Entroncamento. O Presidente informou que irá estar presente na
reunião de entrega de material eleitoral. ----------------------------------------------- E-mail datado de 14/05/2014 registado com o nº 451 (Pª2 Pº1/8) do Bloco de
Esquerda. O Presidente informou que a sala foi concedida com custos uma vez
estar disponível para a data e horário pretendido (dia trinta de maio das vinte
uma horas às vinte e três e quarenta e cinco minutos). O executivo tomou
conhecimento e concordou. -------------------------------------------------------------- E-mail datado de 14/05/20147 registado com o nº452 (Pª1 Pº1/4) da ANACOM.
O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------------ Fax datado de 14/05/2014 registado com o nº 453 (Pª1 Pº1/6) da empresa MLS,
Lda - Manuel Luís Simões & Filhos, Lda. O executivo tomou conhecimento da
aquisição de tintas para pintar a sala de sessões e gabinete do Presidente. -------- E-mail datado de 14/05/2014 registado com o nº 454 (Pª9 Pº15/2) da
Associação de Pais da Escola Básica António Gedeão. O executivo deliberou
emprestar a aparelhagem, para o próximo dia treze de junho, com a condição de
que esta deverá ser manuseada por um técnico de som da Câmara Municipal do
Entroncamento. Para ao efeito irá solicitar ao município um funcionário. -------- E-mail datado de 14/05/2014 registado com o nº 455 (Pª3 Pº2) da Câmara
Municipal do Entroncamento. O Presidente informou que esteve presente na
viagem do comboio presidencial. O executivo tomou conhecimento. ------------- E-mail datado de 14/05/2014 registado com o nº 457 (Pª3 Pº2) da Câmara
Municipal do Entroncamento. O executivo deliberou solicitar orçamento da lona
publicitária contendo o brasão e imagem da Freguesia e a mensagem “Freguesia
de São João Baptista – Entroncamento”. ----------------------------------------------- E-mail datado de 15/05/2014 registado com o nº 459 (Pª9 Pº15/1) do CERE Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento. O Presidente informou que
irá estar presente no XI Encontro de Gingas. O executivo tomou conhecimento.  E-mail datado de 16/05/2014 registado com o nº 461 (Pª1 Pº1/4) da Laser Site.
O executivo tomou conhecimento do orçamento para troféus em acrílico,
ficando pendente para posterior deliberação. -------------------------------------------
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 E-mail datado de 16/05/2014 registado com o nº 462 (Pª9 Pº15/1) da
AVASOCIAL – Associação Voluntariado e Ação Social do Entroncamento. A
Vogal, Conceição Faustino, informa o executivo que o e-mail apresentado é o
seguimento da reunião mantida com o presidente da Avasocial, Dr. João Pereira,
onde foi dado a conhecer o projeto solidário Laços e Abraços “Cuidar do Idoso”
desta Freguesia. A reunião tinha o intuito dos voluntários da Avasocial
integrarem este projeto e que o seu responsável, Dr. João Pereira, mostrou-se
recetivo com a ideia. No entanto, Conceição Faustino referiu que esses
voluntários serão cedidos pela associação mas com as condições impostas pela
Freguesia. A Junta de Freguesia será sempre a promotora do projeto. O
executivo tomou conhecimento e concordou. ----------------------------------------- E-mail datado de 15/05/2014 registado com o nº 463 (Pª9 Pº15/2) da
Associação de Pais da Escola Secundária do Entroncamento. O executivo
deliberou comparticipar a aquisição de telas e tintas, para workshop de Graffitis,
até ao valor de cinquenta euros (50,00€), 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. ----- E-mail datado de 16/05/2014 registado com o nº 464 da Escola Secundária com
3º Ciclo do Entroncamento (Professor Nelson Fernandes). O executivo
deliberou agendar uma reunião, conforme solicitado, para o próximo dia vinte e
oito de maio, pelas onze horas. ---------------------------------------------------------- E-mail datado de 16/05/2014 registado com o nº 465 (Pª2 Pº1/14) da Comissão
Executiva da Homenagem Nacional aos Combatentes. O executivo deliberou
agradecer o convite e informar que não é possível estar presente. ------------------ E-mail datado de 19/05/2014 registado com o nº 468 (Pª1 Pº1/4) da empresa
Segurança 24. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------ Terceiro ponto da ordem do dia – Diversos --------------------------------------------------- O executivo deliberou mandar executar um azulejo com o brasão da Freguesia,
para oferta à Federação dos Bombeiros do Distrito de Santarém, nas comemorações do
Dia Distrital do Bombeiro, no próximo dia sete de junho. ------------------------------------------ A Secretária, Alice Duarte, informou que contactou com o artista plástico,
Joaquim Tiago, que aceitou participar no ateliê artístico para crianças, a ocorrer durante
as Festas da Cidade (de vinte a vinte oito de junho do corrente ano), entre as dezanove e
as vinte e duas horas, na sede da Junta de Freguesia. Para o efeito, o Presidente ficou de
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contactar a Câmara Municipal, no sentido de estes incluírem no seu programa de festas,
esta iniciativa e a Mostra de Antiguidades. ----------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a reunião eram vinte e
duas 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, Teresa Maria Almeida da
Silva Fernandes, assistente técnica, que a lavrei. ----------------------------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

