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ATA Nº 22 

------ Aos dezoito 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 – Oitava 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 ------------------------------------------------------ 

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

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

------ Faltou a Secretária Alice da Guia Duarte por motivo de consulta médica e a Vogal 

Maria da Conceição Gordo Faustino, por motivo de baixa médica. -------------------------- 

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

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

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

O Tesoureiro, Albino Gonçalves, apresentou a Oitava Modificação Orçamental, onde 

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

 01.03.01.03.09 Seguros no valor de cento e cinquenta euros (150,00€); ----------- 

 02.01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença no valor de cem euros 

(100,00€); ------------------------------------------------------------------------------------ 

 02.01.03.02 Outros encargos com a saúde no valor de quinhentos euros 

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

 02.01.03.09 Seguros no valor de mil euros (1.000,00€); ----------------------------- 

 02.02.02.01 Encargos das instalações no valor de setecentos e cinquenta euros 

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

 04.02.01.05 Alimentação – Refeições confecionadas no valor de quinhentos 

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

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

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

(3.000,00€). --------------------------------------------------------------------------------- 
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------ O executivo analisou e aprovou por unanimidade a oitava modificação orçamental 

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

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

 Oficio JF01229 datado de outubro 2014 registado com o nº 1041 da Associação 

Portuguesa Amigos de Raoul Follereau. O executivo tomou conhecimento. ------ 

 E-mail datado de 05/11/2014 registado com o nº 1044 da Comunidade 

Intermunicipal do Médio Tejo. O executivo tomou conhecimento e deliberou 

que o Presidente iria inteirar-se do assunto para ver se teria interesse para a 

Freguesia (Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo).  

 E mail datado de 06/11/2014 registado com o nº 1047 da empresa JING JING 

CHEN. O executivo deliberou adquirir cem dispensadores de sacos higiénicos 

para canídeos, no valor de setenta euros (70,00€), com IVA incluído, conforme 

orçamento apresentado. -------------------------------------------------------------------- 

 Oficio S/N datado de 04/11/2014 registado com o nº 1052 do MotoClube Os 

Fenómenos – Entroncamento. O Executivo deliberou comparticipar a aquisição 

de lembranças e guloseimas, para oferta no Desfile de Pais Natal 2014, até ao 

valor de setenta e cinco euros (75,00€), 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 06/11/2014 registado com o nº 1054 da Associação de Pais e 

Amigos EB1 Nº 1 do Entroncamento. O Presidente informou que esteve 

presente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Oficio S/N e sem data registado com o nº 1058 do Orfeão do Entroncamento. O 

executivo deliberou comparticipar o XXVIII Festival de Coros, até ao valor de 

cem euros (100,00€), 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. ------------------------ 

 Oficio S/N e sem data registado com o nº 1059 do Orfeão do Entroncamento. O 

Presidente informou que irá estar presente no XXVIII Festival de Coros, no 

próximo dia vinte e dois de novembro, pelas dezoito horas e trinta minutos, na 

Igreja da Sagrada Família. ---------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 07/11/2014 registado com o nº 1063 do Agrupamento de 

Escolas Cidade do Entroncamento. Remetem requisição de produtos de limpeza 
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referente aos meses de novembro e dezembro da Escola Básica da Zona Verde. 

O executivo tomou conhecimento e deliberou agir em conformidade. ------------- 

 E-mail datado de 07/11/2014 registado com o nº 1065 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Serviços Sociais) do Programa Reviver. O Presidente esteve 

presente no magusto junto com o Tesoureiro, Albino Gonçalves. ------------------- 

 Fatura 16.461 datada de 07/12/2012 registado com o nº 1069 em 10/1/2014 da 

empresa Nituer. Solicitam o pagamento em atraso da referida fatura no valor de 

sessenta e três euros e noventa e dois cêntimos (63,92€). O Presidente informou 

que o assunto já tinha sido esclarecido. A fatura foi enviada por lapso e a 

empresa em questão enviou nova nota que mais à frente será analisada. O 

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

 E-mail datado de 10/11/2014 registado com o nº 1074 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Serviços Sociais). O Presidente informou que esteve presente 

na reunião do Núcleo Executivo do CLASE. ------------------------------------------- 

  E- mail datado de 10/11/2014 registado com o nº 1075 da Câmara Municipal 

do Entroncamento (Serviços Sociais). O Presidente informou que esteve 

presente na reunião acerca do Plano de Desenvolvimento Social. ------------------- 

 E-mail datado de 11/11/2014 registado com o nº 1076 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Serviços Sociais). O Presidente esteve presente na reunião dos 

Serviços de Apoio Social. ----------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 11/11/2014 registado com o nº 1077 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Serviços Sociais). O Presidente esteve presente na reunião 

coma Vereadora da Câmara Municipal do Entroncamento, Tília Nunes, para 

analisar propostas do domínio social enviadas pela Cáritas Portuguesa. ----------- 

 E-mail datado de 11/11/2014 registado com o nº 1079 da Liga dos Combatentes 

– Núcleo do Entroncamento/Vila Nova da Barquinha. O Presidente informou 

que foi afixado o folheto enviado com as comemorações do 82º Aniversário do 

Núcleo e que o Presidente da Assembleia de Freguesia, Cláudio Palmeirão, irá 

estar presente nas comemorações. ------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 11/11/2014 registado com o nº 1082 do SCAFA. O Presidente 

informou que esteve presente nas comemorações do 101º Aniversário da 

Cooperativa. --------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 11/11/2014 registado com o nº 1083 da Associação de Pais e 

Amigos da EB1 Nº1 do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento. ------ 
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 E-mail datado de 11/11/2014 registado com o nº 1086 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Serviços Sociais). O executivo tomou conhecimento. ------------ 

 E-mail datado de 12/11/2014 registado com o nº 1088 da AEDREL – 

Associação de Estudos de Direito Regional e Local. O executivo tomou 

conhecimento e irá responder ao inquérito. --------------------------------------------- 

 E-mail datado de 12/11/2014 registado com o nº 1094 da empresa Inspiração 

Pébéo (Patrícia Brás). O Presidente comunicou ao executivo que a pessoa em 

questão foi informada, que não decorria qualquer área ocupacional de artes 

decorativas, nesta Junta de freguesia. ----------------------------------------------------  

 E mail datado de 12/11/2014 registado com o nº 1096 da ANMP – Associação 

Nacional dos Municípios Portugueses. O executivo deliberou inscrever o 

Presidente no Seminário sobre Poder Local e o Setor Solidário, que irá decorrer 

no próximo dia vinte e seis de novembro, em Coimbra. ------------------------------ 

 E mail datado de 12/11/2014 registado com o nº 1098 dos Amigos do Museu 

Nacional Ferroviário. O Presidente informou que esteve presente na 

inauguração da Exposição de Documentação Ferroviária. --------------------------- 

 Oficio S/N datado de 06/11/2014 registado com o nº 1101 do Instituto de 

Segurança Social – Centro Distrital de Santarém. O Executivo tomou 

conhecimento da notificação da obrigação contributiva no valor de duzentos e 

quarenta e dois euros e cinquenta cêntimos (242,50€) e deliberou agir em 

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

 E mail datado de 13/11/2014 registado com o nº 1102 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Educação). O executivo tomou conhecimento e deliberou 

aceitar a aquisição de produtos de higiene e limpeza para a componente de apoio 

à Família (sala AAAF), dentro dos valores já acordados com o Agrupamento. --- 

 E-mail datado de 13/11/2014 registado com o nº 1108 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Serviços Sociais). O Presidente informou que irá estar presente 

na reunião de Plenário do próximo dia cinco de dezembro, para aprovação do 

Plano de Desenvolvimento Social do Entroncamento com a Vogal Conceição 

Faustino e a colaboradora do Projeto Social da Freguesia, Fernanda Maurício. --- 

 Oficio S/N datado de 17/11/2014 registado com o nº 1116 da Associação de 

Pais e Amigos da E.B.1 Nº 1 do Entroncamento. O executivo deliberou aceitar a 

sugestão de expor os trabalhos das crianças do Concurso “A Sagrada Família” 

na sede da Freguesia. Para o efeito irá conversar com a pessoa responsável para 
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combinar as datas pretendidas assim como combinar os prémios que desejam dar 

aos participantes. --------------------------------------------------------------------------- 

 E mail datado de 18/11/2014 registado com o nº 1118 do Gabinete de Apoio ao 

Comando da Policia de Segurança Pública. O Presidente informou que não irá 

estar presente no “briefing” da PSP, em virtude das comemorações do 69º 

Aniversário do Concelho do Entroncamento decorrerem na mesma data e 

horário. Informou ainda, que já tinha avisado o comando. O Executivo tomou 

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

 E mail datado de 18/11/2014 registado com o nº 1119 da empresa Nituer, Lda. 

O Presidente informou que este aviso de lançamento está relacionado com o 

assunto tratado anteriormente com o registo número mil e sessenta e nove, 

pedindo desculpas pelo transtorno causado. O executivo tomou conhecimento. – 

------ Terceiro Ponto da ordem do dia – Diversos ---------------------------------------------

------ O executivo deliberou, por motivos de ordem interna, adiar a próxima reunião do 

Executivo para o dia três de dezembro do corrente ano, no mesmo horário, dezoito horas 

e trinta minutos. Para o efeito serão elaborados editais para afixar nos lugares públicos 

da freguesia e enviar ao Jornal “entroncamentoonline”. --------------------------------------- 

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

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


