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ATA Nº 21 

------ Aos quatro dias do mês de novembro 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 – Sétima Modificação Orçamental ------------------------------------------- 

------ Ponto Dois – Expediente -------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto Três – Diversos ----------------------------------------------------------------------- 

------ À hora de abertura dos trabalhos estavam presentes os seguintes membros que 

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

 Rui Cardoso Maurício – Presidente ------------------------------------------------------ 

 Alice da Guia Duarte – Secretária -------------------------------------------------------- 

 Albino Máximo Monteiro Gonçalves – Tesoureiro ------------------------------------ 

 Maria de Ascensão Fernandes Miguel – Vogal ---------------------------------------- 

------ Faltou a Vogal Maria da Conceição Gordo Faustino, por motivo de doença. -------- 

------ Iniciaram-se os trabalhos com a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada 

por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Primeiro Ponto da ordem do dia – Sétima Modificação Orçamental --------------- 

------ O Tesoureiro, Albino Gonçalves, apresentou a Sétima Modificação Orçamental, 

onde foram reforçadas as seguintes rubricas: --------------------------------------------------- 

 01.03.02.01.05 Alimentação – Refeições confecionadas no valor de quinhentos 

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

 02.01.03.05 Contribuições para a segurança social no valor de mil euros 

(1.000,00€). --------------------------------------------------------------------------------- 

------ Tendo sido diminuídos os respetivos valores na seguinte rubrica: -------------------- 

 02.02.02.19 Assistência técnica no valor de mil e quinhentos euros (1.500,00€).  

------ O executivo analisou e aprovou por unanimidade a sétima modificação orçamental 

apresentada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Segundo Ponto da ordem do dia – Expediente ------------------------------------------ 

 Oficio S/N datado de 20/10/2014 registado com o nº 977 da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro. O executivo tomou conhecimento. --------------------------------- 

 E-mail datado de 22/10/2014 registado com o nº 980 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Serviços Sociais). O executivo tomou conhecimento da decisão 

relativa à Criação das Comissões Sociais da Freguesia. ------------------------------ 
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 E-mail datado de 23/10/2014 registado com o nº 986 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Contabilidade). O executivo tomou conhecimento do 

comprovativo de transferência bancária. ------------------------------------------------ 

 E-mail datado de 23/10/2014 registado com o nº 987 da ACIS (Anabela 

Mendes). O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------- 

 E-mail datado de 24/10/2014 registado com o nº 990 do Agrupamento de 

Escolas Cidade do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento e 

deliberou agir em conformidade com o solicitado. Deliberou ainda informar o 

agrupamento que deverá alterar o cabeçalho das requisições dos produtos de 

limpeza para bimestre. --------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 24/10/2014 registado com o nº 995 do IEFP Instituto do 

Emprego e Formação Profissional (Ana Maria Hipólito). O executivo tomou 

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

 E-mail datado de 24/10/2014 registado com o nº 997 da empresa Equitejo – 

Sociedade Comercial de Equipamentos de Escritório Lda. O Presidente 

informou que as leituras da fotocopiadora já foram enviadas. O executivo tomou 

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

 E-mail datado de 27/10/2014 registado com o nº 998 da empresa Jing Jing 

Chen. O Presidente informou que o ficheiro recebido da empresa em questão, 

onde constava o orçamento dos dispensadores de sacos higiénicos para canídeos, 

não é visível nos computadores. O executivo deliberou solicitar que o orçamento 

seja enviado noutro tipo de ficheiro. ----------------------------------------------------- 

 Oficio nº GDS-652539 datado de 17/10/2014 registado com o nº 1002 da 

Direção Geral de Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas – 

ADSE.   O executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------- 

 E-mail datado de 28/10/2014 registado com o nº 1003 da ENCOPROF 

Universidade Sénior do Entroncamento. O executivo deliberou comparticipar a 

aquisição de castanhas e água-pé, para a Festa de Magusto, até ao valor de trinta 

euros (30,00€) com IVA incluído, ao abrigo da alínea v) do nº1 do artigo 16º da 

Lei 75/2013 de doze de setembro, ficando os documentos de despesa em nome 

da Freguesia de São João Baptista do Entroncamento. -------------------------------- 

 E-mail datado de 28/10/2014 registado com o nº 1007 da Cáritas 

Entroncamento. O executivo tomou conhecimento da listagem dos beneficiários 

que presentemente são apoiados pela Instituição. -------------------------------------- 



77 

 

 E-mail datado de 30/10/2014 registado com o nº 1015 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Serviços Sociais). O executivo tomou conhecimento da decisão 

relativa às Comissões Sociais da Freguesia. -------------------------------------------- 

 E-mail datado de 31/10/2014 registado com o nº 1020 da Associação Outonos 

da Vida. O Presidente informou que a Associação tinha sido informada que a 

sala se encontrava disponível, para a data e horário pretendido, com os custos 

tabelados da Freguesia. -------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 03/11/2014 registado com o nº 1023 da Autoridade Tributária 

e Aduaneira - Serviço de Finanças do Entroncamento (Processo Executivo 

número 2020201101003682). O executivo deliberou informar o serviço de 

finanças, que Pedro José Lourenço Rosa encontra-se ao serviço desta autarquia, 

com Contrato de Emprego de Inserção no âmbito da Medida CEI-Património 

(Projeto setenta e oito/PAC/dois mil catorze), através do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, informando o valor que este aufere mensalmente de 

bolsa complementar (oitenta e três euros e oitenta e quatro cêntimos). ------------- 

 Oficio S/N datado de 27/10/2014 registado com o nº 1025 da Paróquia Nossa 

Senhora da Conceição da Azinhaga. O executivo deliberou reencaminhar o 

convite recebido, ao Presidente da Assembleia de Freguesia, Cláudio Palmeirão, 

para que este junto com a Secretária do Executivo, Alice Duarte, representem a 

Freguesia na Eucaristia, do dia quatro de dezembro, integrada na novena de 

Nossa Senhora da Conceição. ------------------------------------------------------------ 

 E-mail datado de 03/11/2014 registado com o nº 1027 do IEFP - Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (Helena Temoteo). O executivo tomou 

conhecimento dos procedimentos a efetuar para pedido de reembolso do 

processo trinta e dois/CEI+/dois mil e catorze. ---------------------------------------- 

 Oficio S/N e sem data registado com o nº 1028 em 03/11/2014 da Academia 

Cultural e Recreativa de Dança do Entroncamento, Associação ACRDJE. O 

executivo deliberou comparticipar a deslocação do par, Francisco Pedrosa e 

Mariana Alcobaça, ao Campeonato de Mundo de Juniores II, na Letónia, até ao 

valor de trezentos euros (300,00€), com IVA incluído, ao abrigo da alínea v) do 

nº1 do artigo 16º da Lei 75/2013 de doze de setembro, ficando os documentos de 

despesa em nome da Freguesia de São João Baptista do Entroncamento. ---------- 

 E-mail datado de 03/11/2014 registado com o nº 1029 do Infantário 

ENCOPROF. O executivo deliberou comparticipar a aquisição de castanhas e 
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groselha, para o Magusto que o Infantário irá realizar com as suas crianças, até 

ao valor de vinte euros (20,00€) com IVA incluído, ao abrigo da alínea v) do nº1 

do artigo 16º da Lei 75/2013 de doze de setembro, ficando os documentos de 

despesa em nome da Freguesia de São João Baptista do Entroncamento. ---------- 

 E-mail datado de 03/11/2014 registado com o nº 1031 da empresa Intelectus 

(Regina Reis). O executivo deliberou informar a empresa em questão que 

lamenta, mas os valores apresentados são tabelados pelo que não poderá haver 

revisão de preços pelo aluguer da sala. -------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 04/11/2014 registado com o nº 1034 da Associação Outonos 

da Vida. O executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------- 

 E-mail datado de 04/11/2014 registado com o nº 1037 da Caritas 

Entroncamento. O executivo tomou conhecimento e deliberou agir em 

conformidade com o solicitado. ---------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 04/11/2014 registado com o nº 1038 da CPCJ Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens - Câmara Municipal do Entroncamento. O 

presidente informou que irá estar presente nas Jornadas de Prevenção, 

promovido pela Comissão, no próximo dia vinte e cinco de novembro. ----------- 

 E-mail datado de 04/11/2014 registado com o nº 1039 da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento. O executivo 

deliberou comparticipar a aquisição de lembranças, para oferta aos participantes, 

do 19º Encontro Anual dos Antigos Bombeiros – Velhas Guardas, até ao valor 

de trinta euros (30,00€), com IVA incluído, ao abrigo da alínea v) do nº1 do 

artigo 16º da Lei 75/2013 de doze de setembro, ficando os documentos de 

despesa em nome da Freguesia de São João Baptista do Entroncamento. ---------- 

------ Terceiro Ponto da ordem de trabalhos – Diversos --------------------------------------

------ O Presidente informou que esteve presente com a Secretária, Alice Duarte, nas 

cerimónias do Dia de Finados, no passado dia dois de novembro, no Cemitério 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O executivo deliberou efetuar uma exposição de pintura, com os trabalhos da Dª 

Olimpia Valentim, na sala de sessões da Freguesia, entre os dias vinte e dois de 

dezembro de dois mil e catorze a cinco de janeiro de dois mil e quinze. --------------------

------ O executivo deliberou oferecer uma ceia de Natal ou ceia de Ano Novo, aos 

elementos de serviço na PSP – Policia de Segurança Pública do Entroncamento e na 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento. Para o efeito, 
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irão solicitar o número de efetivos ao serviço nesses dias, junto das entidades, para 

posteriormente pedir orçamentos da refeição. --------------------------------------------------- 

------ 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. ------------------------- 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


