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ATA Nº 23 

------ Aos três dias do mês de dezembro 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 – Aprovar as Opções do Plano e a Proposta de Orçamento para 2015 -- 

------ Ponto Dois – Aprovar o mapa de pessoal para 2015 ------------------------------------

------ Ponto Três – Avaliação das Inscrições para os Brinquedos de Natal ----------------- 

------ Ponto Quatro – Expediente ---------------------------------------------------------------- 

------ Ponto Cinco – 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 de Ascensão Fernandes Miguel – Vogal ---------------------------------------- 

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

por maioria, com a abstenção da Secretária Alice Duarte e da Vogal Conceição 

Faustino, uma vez não terem estado presentes na reunião. ------------------------------------ 

------ Primeiro Ponto da ordem do dia – Aprovar as Opções do Plano e a Proposta de 

Orçamento para 2015 ------------------------------------------------------------------------------ 

------ Após análise dos documentos apresentados, o executivo aprovou por unanimidade 

as Opções do Plano e a Proposta de Orçamento para o ano dois mil e quinze, os quais 

irão ser submetidos à aprovação da Assembleia de Freguesia. -------------------------------- 

 O Orçamento para o ano dois mil e quinze importa, tanto na receita como na 

despesa, no valor de cento vinte e cinco mil setecentos e noventa e três euros 

(125.793,00€). ------------------------------------------------------------------------------ 

 As Grandes Opções do Plano para o ano dois mil e quinze importam no valor 

de oito mil e trezentos euros (8.300,00€). ----------------------------------------------- 

------ Ponto dois da ordem do dia – Aprovar o Mapa de Pessoal para 2015 --------------

------ O Executivo após análise aprovou por unanimidade, o Mapa de Pessoal da 

Freguesia para o ano dois mil e quinze, o qual irá ser submetido à aprovação da 

Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 
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------ Ponto três da ordem do dia – Avaliação das Inscrições para os Brinquedos de 

Natal -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente apresentou ao executivo os processos das inscrições para os 

brinquedos de Natal, informando que estão inscritas vinte e quatro crianças. Após 

análise dos processos, o executivo deliberou adquirir vinte e quatro brinquedos, até ao 

valor de duzentos e quarenta euros (dez euros por brinquedo). Deliberou ainda, que a 

distribuição dos brinquedos será efetuada no dia vinte e dois de dezembro, durante o 

horário de expediente da freguesia, dia estipulado também pela câmara municipal, para 

a distribuição dos cabazes de Natal. -------------------------------------------------------------- 

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

 E-mail datado de 18/11/2014 registado com o nº 1122 do Motoclube Os 

Fenómenos do Entroncamento. O Executivo deliberou informar que por motivos 

orçamentais, no corrente ano não é possível apoiar as obras da sede do clube. No 

entanto, o executivo irá equacionar uma possível ajuda para o próximo ano, pelo 

que deverão remeter novo pedido no ano dois mil e quinze. ------------------------- 

 Oficio S/N e sem data registado com o nº 1124 do Orfeão do Entroncamento. O 

Presidente comunicou ao executivo, que o Orfeão tinha sido informado da 

deliberação tomada na reunião anterior (ata número vinte e dois), comparticipar 

o evento até ao valor de cem euros, com IVA incluído, e para o efeito deveriam 

dirigir-se aos serviços da Freguesia, para darem os elementos necessários da 

entidade fornecedora, para a passagem da respetiva requisição. O executivo 

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

 E-mail datado de 19/11/2014 registado com o nº 1130 da Câmara Municipal do 

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

junto com a Vogal Conceição Faustino, no Plenário de CLASE, no próximo dia 

dezanove de dezembro. -------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 19/11/2014 registado com o nº 1131 da Freguesia de Nossa 

Senhora de Fátima do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento. ------- 

 E-mail datado de 20/11/2014 registado com o nº 1137 do Instituto de Segurança 

Social (Anabela Sousa). O Presidente informou o executivo que foi adquirido 

um bilhete de comboio a Nuno Filipe Machado Simões, para Valença do Minho, 

no valor total de trinta euros e sessenta e cinco cêntimos (30,65€). O executivo 

tomou conhecimento e concordou. ------------------------------------------------------- 
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 Oficio 18/14 datado de 21/11/2014 registado com o nº 1145 da Associação 

Filarmónica e Cultural do Entroncamento. O executivo deliberou comparticipar 

a aquisição de fardamentos (polos e emblemas de peito) até ao valor de 

cinquenta (50,00€), 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 25/11/2014 registado com o nº 1147 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Andrea Lopes). O executivo tomou conhecimento do nome do 

candidato, Joaquim Luís Braga Pereira, para possível substituição em 

desistências que venham a ocorrer, nos CEI`S já efetuados. ------------------------- 

 Oficio S/N datado de 18/11/2014 registado com o nº 1048 da Autoridade 

Tributária e Aduaneira – Serviço de Finanças do Entroncamento. O Presidente 

comunicou ao executivo que o Serviço de Finanças foi informado que Isabel 

Maria de Sousa Morais, prestou serviço nesta autarquia, com Contrato de 

Emprego de Inserção (CEI), através do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, no período compreendido entre quinze de janeiro de dois mil e 

treze e seis de fevereiro de dois mil e treze (rescisão de contrato), pelo que não 

nos era possível considerar a penhora de 1/6 de vencimento. O executivo tomou 

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

 E-mail datado de 25/11/2014 registado com o nº 1150 da Laser Site. Após 

análise ao orçamento apresentado para aquisição de agendas o executivo 

deliberou solicitar orçamento ao Projeto Zero, para comparação de preços. ------- 

 E-mail datado de 25/11/2014 registado com o nº 1153 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Andrea Lopes). O executivo tomou conhecimento do nome da 

candidata, Giselle Mendes de Sousa Gomes, para possível substituição em 

desistências que venham a ocorrer, nos CEI`S já efetuados. ------------------------- 

 E-mail datado de 26/11/2014 registado com o nº 1157 da Associação de Pais e 

Amigos da EB1 Nº1 Entroncamento. O Executivo deliberou comparticipar a 

Festa de Natal 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. ----------------------------------------------------------------------------- 
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 E-mail datado de 01/12/2014 registado com o nº 1174 da Tipografia Central do 

Entroncamento com as maquetes dos calendários. O executivo tomou 

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

 E-mail datado de 25/11/2014 registado com o nº 1161 da Laser Site. O 

executivo tomou conhecimento do orçamento das agendas e deliberou pedir 

orçamento ao Projeto Zero para comparação de valores. ----------------------------- 

 E-mail datado de 27/11/2014 registado com o nº 1166 da Tipografia Central do 

Entroncamento. O executivo tomou conhecimento do orçamento para a 

aquisição de galhardetes e deliberou pedir orçamento ao Projeto Zero para 

comparação de verbas. --------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 27/11/2014 registado com o nº 1168 da Câmara Municipal do 

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

 E-mail datado de 27/11/2014 registado com o nº 1169 da Escola Profissional 

Gustave Eiffel (Ana Madureira). A Secretária, Alice Duarte e o Tesoureiro, 

Albino Gonçalves estiveram presentes no evento “Mercado a Gosto Eiffel”, no 

mercado diário do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento. ------------ 

 E-mail datado de 27/11/2014 registado com o nº 1170 do União Futebol 

Entroncamento. O Presidente informou que irá estar presente no Jantar de Natal, 

no próximo dia cinco de dezembro. O executivo tomou conhecimento. ------------ 

 Oficio nº 158/14 datado de 27/11/2014 registado com o nº 1172 da Assembleia 

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

 E-mail datado de 01/12/2014 registado com o nº 1179 do Portal Nacional dos 

Municípios e Freguesias. O executivo tomou conhecimento. ------------------------ 

 E-mail datado de 01/12/2014 registado com o nº 1180 da empresa TAGUS 

VALLEY. O executivo deliberou conceder a sala de sessões, sem custos, uma vez 

estar disponível para o dia e horário pretendido (dia dezasseis de dezembro das 

nove horas e trinta minutos às treze horas), a fim de realizarem sessões de 

divulgação do III Concurso de Projetos Empresariais. -------------------------------- 

 E-mail datado de 01/12/2014 registado com o nº 1182 do Instituto de Segurança 

Social de Santarém. O executivo deliberou agradecer o convite endereçado, mas 

por questões de agenda não é possível estar presente na Sessão Comemorativa 

do Dia Internacional dos Voluntários, em Santarém. ---------------------------------- 

 E-mail datado de 02/12/2014 registado com o nº 1183 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Rodrigo Bertelo). A Vogal Conceição Faustino irá estar 
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presente nas Conversas com Café… “Segurança e Cidadania”, na Biblioteca 

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

 E-mail datado de 02/12/2014 registado com o nº 1184 do Núcleo Sportinguista 

no Entroncamento. O executivo deliberou comparticipar a aquisição de um 

cabaz de compras, para oferta no 8º Torneio de Snooker “Jorge Ferreira”, até 

ao valor de cinquenta euros (50,00€), 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 02/12/2014 registado com o nº 1188 (1086) da Câmara 

Municipal do Entroncamento (Rodrigo Bertelo). O Presidente informou que irá 

estar presente no Conselho Municipal de Educação, no próximo dia onze de 

dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 E-mail datado de 03/12/2014 registado com o nº 1189 do União Futebol 

Entroncamento. O Executivo deliberou comparticipar as comemorações do 86º 

Aniversário do Clube até ao valor de cinquenta euros (50,00€), 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 123780/2014 datado de 28/11/2014 registado com o nº 1190 do Instituto 

de Segurança Social – Santarém. O executivo tomou conhecimento da 

notificação de decisão. --------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 03/12/2014 registado com o nº 1195 do Jornal Abarca. O 

executivo deliberou informar que por dificuldades orçamentais não é possível 

participar na edição de Natal. ------------------------------------------------------------- 

 Oficio 17.2014/2015 datado de 03/12/2014 registado com o nº 1196 do CADE – 

Clube Amador de Desportos do Entroncamento. O Presidente não poderá estar 

presente, por compromissos assumidos anteriormente, pelo que a Vogal 

Ascensão Miguel, irá representar a Freguesia. ----------------------------------------- 

 E-mail datado de 03/12/2014 registado com 1197 da Câmara Municipal do 

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

 E mail datado de 03/12/2014 registado com o nº 1198 da Tipografia Central do 

Entroncamento. O executivo deliberou solicitar orçamento para quinhentos 

calendários. Deliberou ainda solicitar orçamento ao Projeto Zero. ------------------ 

------ Ponto cinco da ordem do dia – Diversos ------------------------------------------------- 
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------ O executivo deliberou dar tolerância de ponto à funcionária Adelina Bastos no dia 

vinte e seis de dezembro de dois mil e catorze e à funcionária Teresa Fernandes o dia 

dois de janeiro de dois mil e quinze. -------------------------------------------------------------- 

------ 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 e por mim Teresa Maria Almeida da Silva Fernandes, 

assistente técnica, que a lavrei. -------------------------------------------------------------------- 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


