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ATA Nº 11 

------ Aos três dias do mês de junho 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 – Primeira Revisão 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 – Primeira 

Revisão Orçamental. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Executivo analisou o documento da Primeira Revisão Orçamental, apresentado 

pelo Presidente, que importa na receita, o valor de quarenta e dois mil oitocentos e 

setenta e oito euros e sessenta nove cêntimos (42.878,69€) nas seguintes rúbricas: ------- 

 06.03.07 Serviços e fundos autónomos no valor de onze mil seiscentos e trinta e 

sete euros e nove cêntimos (11.637,09€); ----------------------------------------------- 

 06.05.01 Continente no valor de cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro euros 

e setenta cêntimos (5.654,70€); -----------------------------------------------------------  

 16.01.01 Na Posse do Serviço no valor de vinte e cinco mil quinhentos e oitenta 

e seis euros e noventa cêntimos (25.586,90€).  

------ A despesa importa no mesmo valor da receita, no valor de quarenta e dois mil 

oitocentos e setenta e oito euros e sessenta nove cêntimos (42.878,69€), tendo sido 

reforçadas as seguintes rubricas: ------------------------------------------------------------------ 

 01.03.02.01.20 Material de educação, cultura e recreio no valor de dez mil 

euros (10.000,00€); ------------------------------------------------------------------------- 

 01.03.02.02.12 Seguros no valor de quinhentos euros (500,00€); ------------------- 
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 01.03.02.02.13 Deslocações e estadas no valor de quinhentos euros (500,00€); -- 

 01.03.02.02.25.01 Mundial da Criança, Apoio à Terceira Idade e Festa de 

Natal no valor de mil e quinhentos euros (1.500,00€); ------------------------------- 

 01.03.02.02.25.02 Festividades da Autarquia no valor de quinhentos euros 

(500,00€); ------------------------------------------------------------------------------------ 

 01.03.07.01.04.13 Outros no valor de setecentos euros (700,00€); ----------------- 

 01.03.07.01.07 Equipamento de informática no valor de mil e quinhentos euros 

(1.500,00€); --------------------------------------------------------------------------------- 

 01.03.07.01.08 Software informático no valor de quinhentos euros (500,00€); -- 

 02.01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação no valor de treze mil 

novecentos e vinte e oito euros e sessenta e nove cêntimos (13.928,69€); --------- 

 02.01.01.13 Subsídio de refeição no valor de quatro mil euros (4.000,00€); ------ 

 02.01.03.09 Seguros no valor de quinhentos euros (500,00€); ---------------------- 

 02.02.02.01 Encargos das instalações no valor de setecentos e cinquenta euros 

(750,00€); ------------------------------------------------------------------------------------ 

 02.02.02.09 Comunicações no valor de dois mil e quinhentos euros (2.500,00€);  

 02.02.02.10 Transportes no valor de quinhentos euros (500,00€); ----------------- 

 04.02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas no valor de cinco mil euros 

(5.000,00€); --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Foi apresentado ainda, as alterações introduzidas pela revisão orçamental, no 

Plano Plurianual de Atividades (PPA) e no Plano Plurianual de Investimentos (PPI). ---- 

------ O Executivo após análise aprovou, por unanimidade, a Primeira Revisão 

Orçamental, a qual irá ser submetida à aprovação da Assembleia de Freguesia. ----------- 

------ 2º Ponto da Ordem do Dia – Expediente ----------------------------------------------- 

 E-mail datado de 21/05/2014 registado com o nº 475 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento (Fernando Lima). O Presidente informou que 

esteve presente na reunião da Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra 

Incêndios. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------ 

 E-mail datado de 21/05/2014 registado com o nº 476 (Pª7 Pº13) da UCC 

Entroncamento. O Presidente informou que foram adquiridos os dois bilhetes de 

comboio de ida e volta e entregues ao voluntário da AVASOCIAL que foi 

acompanhar o utente ao Hospital de São José em Lisboa, no valor de trinta e um 

euros e noventa cêntimos (31,90€). O executivo tomou conhecimento. ------------ 
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 Carta registada datada de 20/05/2014 registado com o nº 480 (Pª1 Pº1/4) da 

Maxicópia - Equipamentos e Escritório. O executivo tomou conhecimento. ------ 

 E-mail datado de 22/05/2014 registado com o nº 481 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento (Serviços Sociais). A Vogal, Conceição Faustino, 

esteve presente na reunião de avaliação de situações sociais. ------------------------ 

 E-mail datado de 22/05/2014 registado com o nº 482 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento (CPCJ). O executivo tomou conhecimento. -------- 

 E-mail datado de 22/05/2014 registado com o nº 483 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento (Fernando Lima). O executivo tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 23/05/2014 registado com o nº 487 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento. O Presidente esteve presente na reunião do 

Conselho Municipal de Educação. O executivo tomou conhecimento. ------------- 

 E-mail datado de 23/05/2014 registado com o nº 488 (Pª1 Pº1/4) da Tipografia 

Central –Ricardo Cunha. O executivo tomou conhecimento. ----------------------- 

 E-mail datado de 23/05/2014 registado com o nº 489 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento. ------------------ 

 Fax datado de 23/05/2014 registado com o nº 491 (Pª2 Pº1/14) da ANTRAL – 

Associação Nacional dos Trabalhadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros. 

O Presidente informou que a sala foi cedida, sem custos, uma vez tratar-se de 

uma Associação sem fins lucrativos e o horário pretendido (das nove às quinze 

horas) estar enquadrado no horário de expediente da Freguesia. O executivo 

tomou conhecimento e concordou. ------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 25/05/2014 registado com o nº 492 (Pª9 Pº15/1) da 

AVASOCIAL – Associação Voluntariado e Ação Social do Entroncamento. O 

executivo após análise do documento deliberou deixar pendente o “Acordo de 

Colaboração” até reunir novamente com o Dr. João Pereira. ------------------------ 

 E-mail datado de 26/05/2014 registado com o nº 493 (Pª1 Pº1/4) da Tipografia 

Central (Ricardo Cunha). O Presidente mostrou a lona já executada e pronta a 

ser usada, cujo valor foi o orçamento apresentado, duzentos e quarenta euros, 

acrescido de IVA à taxa vigente. O executivo tomou conhecimento e concordou.  

 E-mail datado de 26/05/2014 registado com o nº 494 (Pª9 Pº15/2) da Casa do 

Benfica do Entroncamento (Patinagem). O Presidente informou que foi 

emprestada a bandeira da Freguesia, para as cerimónias de abertura e 
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encerramento do Campeonato Distrital de Patinagem Artistica 2014. O 

Executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 26/05/2014 registado com o nº 495 (Pª9 Pº15/2) da Casa do 

Benfica do Entroncamento (Patinagem). O Presidente informou que esteve 

presente nas cerimónias de abertura do Campeonato de Patinagem Artistica e a 

Secretária, Alice Duarte, nas cerimónias de encerramento. O executivo tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 26/05/2014 registado com o nº 496 (Pª9 Pº15/2) da Casa do 

Benfica do Entroncamento (Patinagem). O Presidente informou que deu 

sessenta e seis emblemas, doze galhardetes e doze sacos da Freguesia para oferta 

aos participantes no Campeonato Distrital de Patinagem Artistica 2014. O 

executivo tomou conhecimento e concordou. ------------------------------------------ 

 E-mail datado de 26/05/2014 registado com o nº 497 (Pª9 Pº15/2) do 

Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento. O Presidente informou que 

esteve presente, na Palestra proferida pelo Dr. Fernando Nobre, Presidente da 

AMI “Solidariedade Ativa”, evento também ligado ao projeto “Linka-te aos 

outros. O executivo tomou conhecimento. ---------------------------------------------- 

 E-mail datado de 27/05/2014 registado com o nº 500 (Pª2 Pº1/14) de Victor 

Victória. O Presidente informou que enviou o assunto aos serviços competentes 

da Câmara Municipal do Entroncamento e que comunicou ao munícipe as 

diligências efetuadas. O executivo tomou conhecimento e concordou. ------------- 

 E-mail datado de 28/05/2014 registado com o nº 502 (Pª9 Pº15/1) da 

Associação de Patinagem do Ribatejo. O Presidente informou que esteve 

presente nas cerimónias de abertura do Campeonato de Patinagem Artistica e a 

Secretária, Alice Duarte, nas cerimónias de encerramento. O executivo tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 28/05/2014 registado com o nº 503 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento. O Executivo tomou conhecimento. ----------------- 

 E-mail datado de 30/05/2014 registado com o nº 505 (Pª9 Pº14) da Paróquia da 

Sagrada família do Entroncamento. O executivo deliberou informar que por 

motivos orçamentais, não é possível comparticipar o passeio anual da catequese.  

 E-mail datado de 02/06/2014 registado com o nº 509 (Pª9 Pº15/2) da 

Associação de Pais da Escola Secundária do Entroncamento. O Presidente 
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informou que iria estar presente no Workshop de Graffitis. O executivo tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 02/06/2014 registado com o nº 510 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento. ------------------ 

 E-mail datado de 02/06/2014 registado com o nº 511 (Pª2 Pº1/14) da 

Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O executivo deliberou agradecer o 

convite e informar que por motivo de compromissos assumidos anteriormente, 

não é possível estar presente no Encontro sobre a Mobilidade em Territórios de 

Baixa Densidade. --------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 03/06/2014 registado com o nº 512 (Pª 3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento (Serviços Sociais). O executivo deliberou 

comparticipar as comemorações do 24º Aniversário do Centro de Convívio, 

adquirindo os sumos e espumante solicitados, até ao valor de trinta e cinco euros 

(35,00€), 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 03/06/2014 registado com o nº 513 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento. ------------------ 

 E-mails datados de 03/06/2014 registados com os nºs 514 e 515 (Pª1 Pº1/4) da 

CREDITEX – Aluguer de Equipamentos SA (Luísa Monteiro). O Presidente 

informou que telefonou à empresa referenciada solicitando esclarecimentos 

acerca do assunto do e-mail 514. Informou ainda, que posteriormente foi 

enviada resposta através do e-mail 515, pedindo desculpas pelo lapso e 

informando que a situação se encontrava regularizada. O executivo tomou 

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3º Ponto da Ordem do Dia – Diversos ---------------------------------------------------

------ O Presidente informou o executivo, que foi contactado pelo Diretor do 

Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, Professor Francisco Neves, que lhe 

explicou que não estava a resultar o facto dos produtos de limpeza irem trimestralmente 

para as escolas, pelo espaço ocupado. Nesse sentido, solicitou que este conversasse com 

as coordenadoras das escolas básicas da Zona Verde e António Gedeão, na 

possibilidade dos produtos passarem a ir mensalmente. O executivo deliberou que o 

Presidente agendasse uma reunião com as coordenadoras das referidas escolas e 

entrassem num acordo. -----------------------------------------------------------------------------
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------ Foi apresentado ao executivo uma alteração de férias da funcionária Adelina 

Bastos, que ficou definido do seguinte modo: --------------------------------------------------- 

 junho – Irá gozar um período de férias de nove a treze de junho; ----------------- 

 julho/agosto – Irá gozar um período de férias de vinte e um de julho a cinco de 

agosto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O executivo analisou e aprovou a alteração apresentada. ------------------------------- 

------ Foi deliberado pelo executivo mandar executar ao CRIT, um azulejo pintado com 

o brasão da Freguesia, no valor de quinze euros (15,00€), para oferta à Federação dos 

Bombeiros do Distrito de Santarém, nas comemorações do Dia Distrital do Bombeiro. - 

------ O executivo deliberou avançar com uma candidatura ao IEFP, de um CEI +, para 

António Fernando de Matos Ribeiro (apoio nas piscinas), que ficou pendente em 

reunião realizada a dezoito de março do corrente ano, ata número seis, página catorze. --

------ Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a reunião eram vinte e 

uma 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. ------------------------- 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 


