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ATA Nº 2 

------ Aos vinte e um 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 Alice da Guia Duarte, secretária 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 os seguintes membros que 

compõem o Executivo desta Junta de Freguesia: ----------------------------------------------- 

 Alice da Guia Duarte – secretária -------------------------------------------------------- 

 Albino Máximo Monteiro Gonçalves – tesoureiro ------------------------------------- 

 Maria da Conceição Gordo Faustino – vogal ------------------------------------------- 

 Maria Teresa Alves Mainha – vogal ----------------------------------------------------- 

------ Faltou o presidente, Rui Cardoso Maurício, por motivo de consulta médica, em 

Lisboa. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 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. A 

secretária leu: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 08/01/2014 registado com o nº 29 da ANACOM – Autoridade 

Nacional de Comunicações. Agradecem o interesse por parte da junta de 

freguesia em integrar o projeto da instalação de sonda TDT. Solicitam que a 

junta de freguesia confirme ou atualize os dados de que dispõem, relativos a esta 

autarquia. A secretária informou o executivo que foi enviado e-mail, à empresa 

responsável, pedindo alguns esclarecimentos acerca do assunto, nomeadamente, 

qual o tipo e tamanho da sonda a instalar; se existem perigos para a saúde 

pública e se o material a instalar é para colocar no interior ou no exterior da sede 

da freguesia, uma vez que esta se encontra inserida no rés-do-chão de um prédio 

de dois andares, e que os andares de cima pertencem à câmara municipal do 

Entroncamento. No caso de ser necessário instalar algum material no exterior, 

terá de ser pedido autorização à câmara municipal. ----------------------------------- 

Informou ainda, que a resposta às questões colocadas, foram enviadas ontem, 

por e-mail, datado de 20/01/2014, registado com o nº 64, da empresa ANACOM, 

no qual comunicavam o seguinte: -------------------------------------------------------- 
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 Que a sonda a instalar é de dimensões muito reduzidas 

(16,5x15,6x4,8cm); --------------------------------------------------------------- 

 Que se trata de um equipamento basicamente de receção, que envia 

dados esporadicamente, pelo que os níveis de radiação são considerados 

insignificantes; --------------------------------------------------------------------- 

 Que a instalação de materiais (sonda e antena) terão de ser efetuados no 

interior e no exterior da sede (conforme fotos que enviam em anexo). O 

local exato será definido pela junta de freguesia, sendo aconselhável ficar 

o mais próximo possível da antena de receção de TDT. Caso seja 

necessário, ou se assim o preferirem, disponibilizam-se para contactar a 

câmara municipal, a fim de solicitarem a devida autorização. O executivo 

deliberou falar com a câmara municipal acerca do assunto e 

posteriormente, informar a empresa da decisão tomada. --------------------- 

 E-mail datado de 096/01/2014 registado com o nº 32 do Orfeão do 

Entroncamento. Convidam o presidente a estar presente no Concerto de Reis, no 

dia onze de janeiro, pelas dezoito horas e quinze minutos, na Igreja da Sagrada 

Família. A secretária informou que o presidente este presente. ---------------------- 

 Oficio nº 05/14 datado de 10/01/2014 registado com o nº 38 do CLAC – Clube 

Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento. Apresentam a quinta edição 

da prova “Os Trilhos do Almourol 2014 … dos trilhos templários aos caminhos 

ferroviários!”. Solicitam a colaboração da junta de freguesia. A secretária 

informou o executivo que um responsável do clube avisou que o presente ofício 

ficava sem efeito, pois necessitam da comparticipação da junta de freguesia para 

outra atividade, para a qual mais tarde, entrariam em contacto. O executivo 

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

 E-mail datado de 15/01/2014 registado com o nº 39 de António José Duarte 

Santos. Alerta para a necessidade de ser novamente cortado e limpo a enorme 

quantidade de erva daninha, que se encontra no terreno da câmara municipal, 

entre a rua D. Ximenes Belo/José Ramos Horta e rua José Saramago/rua Xanana 

Gusmão. Anexa foto. A secretária informou que o presidente se tinha deslocado 

ao local para verificar a situação e que constatou que o terreno já se encontrava 

limpo. O executivo tomou conhecimento. ---------------------------------------------- 

 E-mail datado de 15/01/2014 registado com o nº 41 do Agrupamento de Escolas 

Cidade do Entroncamento. Remetem requisição de material de expediente e 
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limpeza, referente ao primeiro trimestre do ano dois mil e catorze, da Escola 

Básica da Zona Verde. O executivo analisou e deliberou efetuar a respetiva 

encomenda até ao valor acordado, seiscentos euros (600,00€), com IVA 

incluído, ao abrigo da alínea mm), do número um, do artigo 16º, da lei 75/2013 

de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 20/01/2014 registado com o nº 59 do Agrupamento de Escolas 

Cidade do Entroncamento. Remetem requisição de material de expediente e 

limpeza, referente ao primeiro trimestre do ano dois mil e catorze, da Escola 

Básica António Gedeão. O executivo analisou e deliberou efetuar a respetiva 

encomenda até ao valor acordado, seiscentos euros (600,00€), com IVA 

incluído, ao abrigo da alínea mm), do número um, do artigo 16º, da lei 75/2013 

de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------- 

 Oficio nº GRE/PT – 7.7.2.1 datado de 13/01/2014 registado com o nº 48 da 

Câmara Municipal de Constância. Informam que vão realizar, em Constância, 

na segunda-feira de Páscoa (vinte e um de Abril), a tradicional Festa de Nossa 

Senhora da Boa Viagem. Solicitam a habitual colaboração da junta de freguesia, 

fazendo-se representar na Bênção dos Barcos, com uma embarcação engalanada 

e identificada com a bandeira da Freguesia. O Executivo deliberou associar-se 

ao evento. Para o efeito, irão entrar em contacto com o senhor Rui, dono de uma 

embarcação, para saber da sua disponibilidade. Deliberou ainda comparticipar 

esta atividade até ao valor de cinquenta euros (50,00€). ------------------------------ 

 Oficio S/N datado de 11/01/2014 registado com o nº 49 da Autoridade 

Tributária e Aduaneira – Serviço de Finanças do Entroncamento. Notificam a 

Junta de Freguesia, a penhorar a importância ilíquida de 1/6 de vencimento, que 

é processado a Bruno Miguel dos Santos Pedro, com vista a garantir o 

pagamento da divida exequenda e acrescida, cujo processo de execução fiscal 

corre termos no serviço de finanças. A secretária informou que a pessoa em 

questão prestou serviço nesta Junta de Freguesia, com Contrato de Emprego de 

Inserção (CEI), através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, no 

período compreendido entre treze de fevereiro e catorze de setembro de dois mil 

e doze, pelo que não é possível considerar a penhora de vencimento. Informou 

ainda que já foi colocado no portal das finanças essa informação. O executivo 

tomou conhecimento e deliberou informar também o serviço de finanças do 

Entroncamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
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 Oficio nº 01/14 datado de 15/01/2014 da Assembleia Municipal do 

Entroncamento. Solicita que seja inscrito, em ficha que enviam em anexo, o 

representante da freguesia, para fazer parte integrante da assembleia distrital de 

Santarém para o quadriénio 2013/2017. A secretária informou que foi inscrito o 

presidente, Rui Cardoso Maurício. O executivo tomou conhecimento. ------------- 

 E-mail datado de 20/01/2014 registado com o nº 54 de Sofia Brás Monteiro e 

Joaquim Henriques. Agradecem a rapidez da resposta assim como a riqueza da 

mesma em relação ao projeto “Profissões em vias de extinção, Lições de vida 

que desaparecem…”. Informam que por se tratar de um projeto pessoal, terá de 

ser essencialmente efetuado durante os fins de semana e suportado integralmente 

pela promotora. Nesse sentido, solicitam o apoio da junta de freguesia em 

termos de ajudas de recolha e principalmente estadia. O executivo deliberou 

solicitar permissão à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 

Entroncamento, para que a fotógrafa pernoite, nas suas instalações. Deliberou 

ainda, informar a pessoa em questão das diligências a efetuar e comunicar 

também, a existência de unidades hoteleiras na cidade, caso queira outra 

alternativa, referindo que nesse caso será a expensas próprias. ---------------------- 

 E-mail datado de 20/01/2014 registado com o nº 55 da Escola Secundária do 

Entroncamento – professor Nelson Fernandes. Agradece a disponibilidade da 

junta de freguesia para receber um formando da escola. Envia, como combinado 

aquando da reunião com o presidente, o protocolo de estágio e programa do 

mesmo. O executivo analisou e deliberou aceitar um formando. O presidente 

ficará responsável pelo estágio coadjuvado pelo restante executivo e 

funcionárias. --------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 20/01/2014 registado com o nº 61 da DGAL – Direção Geral 

das Autarquias Locais. Informam da obrigatoriedade de prestação de 

informação à DGAL, através do SIIAL, conforme o estabelecido na Lei 

73/2013, de três de setembro, que determina o novo regime financeiro das 

autarquias locais e das entidades intermunicipais. O executivo tomou 

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

 E-mail datado de 20/01/2014 registado com o nº 62 da Câmara Municipal do 

Entroncamento. Convidam o presidente a assistir, na bancada VIP, ao jogo de 

preparação para o Campeonato da Europa UEFA – Bélgica 2014, entre Portugal 

e a Turquia, a realizar-se no dia vinte e três de janeiro, pelas dezanove horas e 
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trinta minutos, no Pavilhão Desportivo Municipal. A secretária informou que o 

presidente irá estar presente. -------------------------------------------------------------- 

 E-mal datado 20/01/2014 registado com o nº 63 da Câmara Municipal de 

Mirandela (Rui Magalhães). Convidam o presidente a estar presente no 

lançamento da última obra de Rui Fernando Moreira Magalhães, intitulada 

“Freguesias: Caracterização e Toponímia”, que terá lugar no próximo dia trinta 

de janeiro, pelas dezoito horas, no Museu Armindo Teixeira Lopes/Auditório 

Municipal de Mirandela. O executivo tomou conhecimento. ------------------------ 

 E-mail datado de 21/01/2014 registado com o nº 66 da Câmara Municipal do 

Entroncamento - Serviços Sociais (Sandra Pascoal). Convocam a junta de 

freguesia, para reunião de plenário do CLASE – Conselho Local de Ação Social 

do Entroncamento, a realizar dia trinta e um de janeiro, pelas catorze horas e 

trinta minutos, na sala de sessões do município. O executivo deliberou que irão 

estar presentes na reunião, as vogais, Conceição Faustino e Teresa Mainha. ------ 

------ Segundo ponto da ordem do dia – Diversos ---------------------------------------------

------ O executivo deliberou oferecer um porto de honra, bolos, café e vinho do porto, 

aquando da visita pastoral do Bispo de Santarém, Dom Manuel Pelino, no próximo dia 

vinte e oito de janeiro, pelas dezasseis horas. Deliberou ainda comprar uma pequena 

lembrança para oferta ao reverendíssimo Bispo de Santarém. --------------------------------

------ A secretária apresentou uma lista de material que foi cedido a título de empréstimo 

definitivo, à freguesia de Nossa Senhora de Fátima – Entroncamento, quando esta 

iniciou as suas funções, em dois mil e cinco. Informou ainda, que o material cedido faz 

parte do inventário da freguesia de São João Baptista e que no seu entender deverá 

tomar-se uma posição em relação ao assunto. O executivo deliberou questionar a junta 

de freguesia Nossa Senhora de Fátima – Entroncamento, acerca da existência do 

referido material, e propor que este passe em definitivo a fazer parte do inventário da 

freguesia Nossa Senhora de Fátima, abatendo-se o mesmo na freguesia de São João 

Baptista. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O executivo deliberou solicitar orçamentos para adquirir dois carimbos, um com a 

chancela do presidente e outro com os dizeres “tomei conhecimento”. --------------------- 

------ A secretária apresentou um documento enviado pelo professor/formador Joaquim 

Manuel Ascensão Tiago, artista plástico, onde apresenta um programa para idosos. Com 

este programa pretende que o idoso atinja um desenvolvimento estético-visual e alcance 

um nível cultural mais elevado. Com técnicas de desenho/pintura e modelagem, cria 
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hábitos e regras fundamentais na realização de trabalhos, bem como, desenvolve a 

criatividade e exercita a destreza manual. O programa é adaptado a uma carga horária 

de duzentos e quarenta minutos, com turmas até vinte participantes. Os encargos 

mensais, destinados a despesas com o material necessário, serão de cem euros 

(100,00€). O executivo após análise ao documento apresentado deliberou aprovar o 

projeto apresentado, no valor de cem euros, com IVA incluído, pelo que irão contactar o 

formador para acerto de pormenores, para posteriormente solicitar-se a utilização do 

espaço da galeria municipal do Entroncamento. ------------------------------------------------ 

------ Nada mais havendo a tratar a secretária 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 pela secretária, Alice da Guia Duarte e por mim Teresa Maria 

Almeida da Silva Fernandes, assistente técnica, que a lavrei. --------------------------------- 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 


