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ATA Nº 6
------ Aos dezoito dias do mês de março 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 – Apreciar e votar os documentos de Prestação de Contas relativas ao
ano dois mil e treze --------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois – Aprovar o Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações
relativos a 31 de dezembro de 2013 ------------------------------------------------------------------- Ponto Três – 2ª Modificação Orçamental ----------------------------------------------------- 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 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 da ordem do
dia – Apreciar e votar os documentos de Prestação de Contas relativas ao ano dois mil
e treze ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente ao órgão executivo a Conta de Gerência e demais documentos,
relativos ao período que decorreu de um (1) de janeiro a trinta e um (31) de dezembro
do ano de dois mil e treze (2013), para efeitos de apreciação e votação, a fim de ser
apresentada ao respetivo órgão deliberativo, e posterior remessa ao Tribunal de Contas.
------ Feita a respetiva análise pelos membros presentes, passou-se à discussão do
referido documento de gestão, de que se salienta o seguinte: -------------------------------------- Discussão e Aprovação do documento composto por Relatório de Gestão e
Prestação de Contas do Ano Económico de dois mil e treze. ----------------------------------- Após a discussão deste ponto da ordem de trabalhos, o presidente do executivo,
determinou que se passasse à sua votação, tendo sido o documento em causa aprovado
por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------
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------ Verificou-se que o Relatório de Gestão e Prestação de Contas do Ano Económico
de dois mil e treze, em apreciação, acusava em FLUXOS DE CAIXA: -------------------

RECEITAS CORRENTES: -------------------------------------------------------------

- Saldo da Gerência anterior: -------------------------------------------------------------------- Execução orçamental: Trinta e dois mil e doze euros e trinta e um cêntimos
(32.012,31€). ----------------------------------------------------------------------------------------- Operações de Tesouraria: Quinhentos e vinte e um euros e trinta e um cêntimos
(521,31€). --------------------------------------------------------------------------------------------

RECEITAS ORÇAMENTAIS: --------------------------------------------------------

- Correntes: cento e cinquenta e três mil seiscentos e dezassete euros e cinquenta e seis
cêntimos (153.617,56€). ---------------------------------------------------------------------------- Operações de Tesouraria: nove mil e oitenta e cinco euros e trinta e quatro cêntimos
(9.085,34€). ------------------------------------------------------------------------------------------ Total das Receitas: cento e noventa e cinco mil duzentos e trinta e seis euros e
cinquenta e dois cêntimos (195.236,52€). -------------------------------------------------------

DESPESAS CORRENTES: -------------------------------------------------------------

- Despesas Orçamentais: -------------------------------------------------------------------------- Correntes: Cento e cinquenta e nove mil cento e setenta e um euro e três cêntimos
(159.171,03€). --------------------------------------------------------------------------------------- Capital: oitocentos e setenta e um euros e noventa e quatro cêntimos (871,94€). -------- Operações de Tesouraria: Oito mil oitocentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e
três cêntimos (8.857,53€). -------------------------------------------------------------------------- Saldo para a Gerência seguinte: --------------------------------------------------------------- Execução Orçamental: Vinte e cinco mil quinhentos e oitenta e seis euros e noventa
cêntimos (25.586,90€). ----------------------------------------------------------------------------- Operações de Tesouraria: Setecentos e quarenta e nove euros e doze cêntimos
(749,12€). --------------------------------------------------------------------------------------------- Total das Despesas: Cento e noventa e cinco mil duzentos e trinta e seis euros e
cinquenta e dois cêntimos (195.236,52€). -------------------------------------------------------- De acordo com o Resumo Diário de Tesouraria referido a trinta e um de dezembro de
dois mil e treze, o saldo para a gerência seguinte na importância de vinte e seis mil
trezentos e trinta e seis euros e dois cêntimos corresponde a: --------------------------------- Caixa (numerário): Vinte euros e dezanove cêntimos (20,19€). ---------------------------- Operações Orçamentais (Depositado na Caixa Geral de Depósitos): Vinte e seis mil
trezentos e quinze euros e oitenta e três cêntimos (26.315,83€). -----------------------------
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------ Segundo ponto da ordem do dia – Aprovar o Inventário de todos os Bens,
Direitos e Obrigações relativos a 31 de dezembro de 2013 ---------------------------------------- A secretária, Alice da Guia Duarte, apresentou ao executivo o mapa síntese do
movimento dos Bens do Património desta Freguesia, do ano dois mil e treze. Após
análise o executivo aprovou por unanimidade o Inventário de todos os Bens, Direitos e
Obrigações, desta Freguesia, relativo ao ano dois mil e treze, o qual irá ser submetido à
apreciação da Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------- Terceiro ponto da ordem do dia - 2ª Modificação Orçamental ---------------------------- O tesoureiro, Albino Gonçalves, apresentou a segunda Modificação Orçamental,
onde foram reforçadas as seguintes rubricas: -------------------------------------------------- 01.03.02.01.20 Material de educação, cultura e recreio no valor de trezentos e
cinquenta euros (350,00€). --------------------------------------------------------------- 02.01.03.09 Seguros no valor de trezentos e cinquenta euros (350,00€). --------------- Tendo sido diminuídos os respetivos valores nas seguintes rubricas: ---------------- 01.03.02.02.25.99 Outras no valor de trezentos e cinquenta euros (350,00€); --- 02.02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas no valor de trezentos e cinquenta
euros (350,00€). --------------------------------------------------------------------------------- O executivo analisou e aprovou por unanimidade a segunda modificação
orçamental apresentada. --------------------------------------------------------------------------------- Quarto ponto da ordem do dia – Expediente ------------------------------------------- Oficio S/N datado de 26/02/2014 registado com o nº 205 (Pª9 Pº15/1) do
MotoClube Os Fenómenos do Entroncamento. O presidente informou que esteve
presente com a secretária Alice Duarte, no almoço comemorativo do 10º
Aniversário do clube. O executivo tomou conhecimento. --------------------------- E-mail datado de 07/03/2014 registado com o nº 207 (Pª3 Pº2) da Câmara
Municipal do Entroncamento (Andrea Lopes). O presidente informou que foi
autorizado que o beneficiário Raúl Mendes Araújo, inserido na medida CEIPatrimónio, fosse integrado no Programa Entroncamento Solidário. O executivo
tomou conhecimento e concordou. ------------------------------------------------------ Oficio S/N datado de 06/03/2014 registado com o nº 209 (Pª9 Pº15/1) do Grupo
Recreativo 1º de Outubro de 1911 - Parafuso. O executivo deliberou agendar
uma reunião com os responsáveis da coletividade, para dia vinte e seis de março
de dois mil e catorze, pelas catorze horas e trinta minutos. -------------------------- Oficio nº 139/2014 datado de 25/02/2014 registado com o nº 210 (Pª9 Pº15/2)
do Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento – Escola Secundária do
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Entroncamento. O executivo deliberou comparticipar a aquisição de livros,
integrado no projeto Unidos Empreendedores Especiais, até ao valor de
cinquenta euros (50,00€) 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 10/03/2014 registado com o nº 213 (Pª2 Pº1/14) de Carlos
Alberto Dias (Vila Nova da Barquinha). O executivo deliberou informar que por
motivos de restrições orçamentais, não irá colaborar no documentário. ----------- Oficio S/N e sem data registado com o nº 214 em 10/03/2014 (Pª7 Pº13) da
Comissão de Utentes da saúde do Médio Tejo. O presidente informou que a sala
foi concedida, com custos, uma vez estar disponível para a data e horário
pretendido (dia catorze de abril, das vinte uma às vinte e três horas). O executivo
tomou conhecimento e concordou. ------------------------------------------------------ E-mail datado de 10/03/2014 registado com o nº 215 (Pª2 Pº1/8 ) do Bloco de
Esquerda – Entroncamento (Carlos Matias). O presidente informou que a sala
foi concedida, com custos, uma vez estar disponível para a data e horário
pretendido (dia vinte e sete de março, das vinte horas e quarenta e cinco minutos
às vinte e três horas e quarenta e cinco minutos). O executivo tomou
conhecimento e concordou. -------------------------------------------------------------- E-mail datado de 06/03/2014 registado com o nº 218 (Pª2 Pº1/14) do Projeto
Spyridon responsável Margarida Barbosa. O executivo deliberou solicitar mais
informações acerca do projeto, nomeadamente conteúdos e datas pretendidas
para a cedência de sala. ------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 11/03/2014 registado com o nº 220 (Pª9 Pº15/2) da Escola
Secundária c/ 3º Ciclo do Entroncamento. O presidente informou que iria estar
presente na sessão pública de apresentação de resultados projeto “Linka-te aos
Outros”, no próximo dia dois de junho. O executivo tomou conhecimento e
deliberou agradecer o convite. ----------------------------------------------------------- E-mail datado de 12/03/2014 registado com o nº 225 (Pª2 Pº1/14) da Corrida
Sempre Mulher. O executivo deliberou agradecer o contacto e informar que irá
ser feita a divulgação. --------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 12/03/2014 registado com o nº 226 da Associação de
Patinagem do Ribatejo. O presidente informou que a sala foi concedida com
custos, uma vez estar disponível na data e horário pretendido (dia vinte e sete de
março pelas vinte e uma horas). O executivo tomou conhecimento e concordou.
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 E-mail datado de 12/03/2014 registado com o nº 230 (Pª3 Pº2) da Câmara
Municipal do Entroncamento (Cristina Medinas). O presidente informou que
esteve presente na reunião com o vereador, Carlos Amaro. O executivo tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 12/03/2014 registado com o nº 231 (Pª9 Pº15/4) da RCA
Ribatejo. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------ E-mail datado de 13/03/2014 registado com o nº 232 (Pª8 Pº13/7) do Lar
Fernando Eiró Gomes (educadora social Filipa Gaspar). O presidente informou
que esteve presente no espetáculo de angariação de fundos “De mãos Dadas” do
Lar Fernando Eiró Gomes, no passado dia quinze de março. O executivo tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 14/03/2014 registado com o nº 235 (Pª2 Pº1/14) de António
José Duarte Santos. O executivo deliberou informar a pessoa em questão que irá
fazer chegar o assunto à Câmara Municipal do Entroncamento. -------------------- Oficio nº 34 datado de 12/03/2014 registado com o nº 237 (Pª5 Pº3) da
Assembleia Distrital de Santarém. O presidente informou que iria estar presente
na reunião de instalação da Assembleia de Freguesia Distrital de Santarém, dia
trinta e um de março. O executivo tomou conhecimento. --------------------------- E-mail datado de 15/03/2014 registado com o nº 238 (Pª2 Pº1/14) do Teatro
Politeama. O executivo deliberou solicitar o autocarro da Câmara Municipal do
Entroncamento, para transportar uma possível ida de idosos ao teatro, mediante
inscrições. O presidente ficou de tratar o assunto. ------------------------------------ Oficio S/N e sem data registado com o nº 239 em 17/03/2014 (Pª9 Pº15/1) do
Rotary Clube do Entroncamento. O executivo deliberou agradecer o convite,
colaborar na divulgação e informar que irão estar presentes dez pessoas na Noite
de Fados. ------------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 17/03/2014 registado com o nº 241 (Pª2 Pº1/14) da empresa
Conforto da Dor. O presidente comunicou que a empresa foi informada que a
sala não se encontrava disponível para os serviços pretendidos. O executivo
tomou conhecimento e concordou. ------------------------------------------------------ Oficio nº 83/14 datado de 13/03/2014 registado com o nº 244 (Pª9 Pº15/1) da
Liga dos Combatentes Núcleo do Entroncamento/Vila Nova da Barquinha. O
presidente informou que iria estar presente na cerimónia comemorativa do 96º
Aniversário da batalha de La Lys. O executivo deliberou adquirir um ramo de
flores, no valor de quinze euros (15,00€), com IVA incluído. -----------------------

14

 E-mail datado de 17/03/2014 registado com o nº 245 (Pª1 Pº1/6) do Projecto
Zero. O executivo deixou pendente o assunto para posterior deliberação pois vai
solicitar orçamento a outra empresa. ---------------------------------------------------- E-mail datado de 17/03/2014 registado com o nº 246 (Pª9 Pº15/1) da FAJUDIS
– Federação Associações Juvenis Distrito de Santarém. O executivo tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 17/03/2014 registado com o nº 247 e-mail datado de
18/03/2014 registado com o nº 261 (Pª7 Pº13) da UCC Entroncamento. O
executivo deliberou que irá estar presente na reunião, em representação da Junta
de Freguesia, a vogal Conceição Faustino. -------------------------------------------- E-mail datado de 18/03/2014 registado com o nº 252 (Pª8 Pº13/7) do Lar
Fernando Eiró Gomes (Filipa Gaspar educadora social). O executivo deliberou
informar que por motivos de restrições orçamentais não é possível comparticipar
os materiais solicitados. ------------------------------------------------------------------ Oficio S/N e sem data registado com o nº 254 em 18/03/2014 registado com o nº
254 (Pª2 Pº1/10) de Ponto Seguro, mediação de seguros, Lda. O executivo
tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 18/03/2014 registado com o nº 255 (Pª12 Pº34) da ANAFRE.
O presidente informou que vai estar presente, no ato eleitoral para os órgãos da
delegação distrital de Santarém, junto com o presidente da Assembleia de
Freguesia, Cláudio Palmeirão. O executivo tomou conhecimento e concordou. - E-mail sem data registado com o nº 256 em 18/03/2014 (Pª3 Pº2) da Câmara
Municipal do Entroncamento (Rafael Domingos). O presidente informou que
foram encomendadas doze árvores no valor total de quinhentos e sessenta e seis
euros e quatro cêntimos (566,04€), com IVA incluído, colaborando assim com o
Município, para as comemorações do Dia da Árvore. O executivo tomou
conhecimento e concordou. -------------------------------------------------------------- E-mail datado de 18/03/2014 registado com o nº 257 (Pª3 Pº2) da Câmara
Municipal do Entroncamento (Laura Vergamota). O executivo tomou
conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 18/03/2014 registado com o nº 259 (Pª3 Pº2) Câmara
Municipal do Entroncamento (Andrea Lopes). O executivo deliberou aguardar
para posterior deliberação. --------------------------------------------------------------- E-mail datado de 18/03/2014 registado com o nº 260 (Pª9 Pº15/2) da APESE
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária. O
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executivo deliberou comparticipar o “Dia das Energias Renováveis/
Empreendedorismo” até ao valor de cinquenta euros (50,00€), 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. -------------------------------------------------------------------- Quinto ponto da ordem do dia – Diversos ------------------------------------------------- O presidente informou que foi montada hoje, dia dezoito de março de dois mil e
catorze, e pronta a utilizar a nova fotocopiadora Minolta, da empresa EQUITEJO. Os
técnicos presentes deram as devidas instruções de funcionamento da máquina, às
funcionárias e executivo. Informou ainda que se irá proceder à devida rescisão do
contrato com a Creditex/Maxicópia. O executivo tomou conhecimento e concordou. --------- O executivo deliberou iniciar, a partir de abril do corrente ano, o programa de
pintura e modelagem para idosos, com o artista plástico Joaquim Tiago, deliberado na
ata número dois, do passado dia vinte e um de janeiro, páginas noventa e oito e noventa
e nove. Pelo exposto, irá proceder-se à execução de cartazes publicitários, com o nome
de Oficina de Artes “Laços e Abraços”, para se iniciarem as inscrições dos
interessados. Cada inscrição terá um custo de cinco euros mensais. A duração do
programa será de três meses (abril, maio e junho), às terças-feiras, das dez às doze horas
e das catorze às dezasseis horas. ----------------------------------------------------------------------- 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. ------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

