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ATA Nº 4 

------ Aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze 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 – Expediente --------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto Dois - 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 unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Primeiro ponto da ordem do dia – Expediente ------------------------------------------ 

 E-mail datado de 04/02/2015 registado com o nº 158 do Agrupamento de 

Escolas Cidade do Entroncamento. O executivo deliberou comparticipar o 

projeto de oito alunos, das turmas do décimo e décimo primeiro ano CEI do 

ensino especial, da Escola Secundária com 3º Ciclo do Entroncamento, 

denominado Anuário Escolar dois mil e catorze/dois mil e quinze, 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 04/02/2015 registado com o nº 160 da Câmara Municipal do 

Entroncamento – Vereadora Tília Nunes. O executivo tomou conhecimento do 

convite à participação na quinta edição de Conversas com Café… com o tema 

“Alimentação e Vida Saudável”  que teve lugar no passado dia seis de fevereiro.  

 E-mail datado de 05/02/2015 registado com o nº 163 da CARITAS 

Entroncamento. O Presidente informou que foi adquirido e entregue o 

solicitado. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------ 
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 E-mail datado de 05/02/2015 registado com o nº 167 da empresa A. Faria da 

Silva, Lda. O Presidente informou que o inquérito de satisfação de clientes foi 

preenchido e enviado. O executivo tomou conhecimento e concordou. ------------ 

 E-mail datado de 05/02/2015 registado com o nº 170 da UCC - Unidade 

Cuidados à Comunidade. O executivo tomou conhecimento da reunião do 

programa Pessoas/Famílias que vivem sós, no próximo dia vinte de fevereiro, 

pelas dez horas. ----------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 12/02/2015 registado com o nº 196 da UCC - Unidade 

Cuidados à Comunidade. O executivo tomou conhecimento da desmarcação da 

reunião, acima referida, sem data de novo agendamento. ---------------------------- 

 E-mail datado de 06/02/2015 registado com o nº 176 da Câmara Municipal do 

Entroncamento. O executivo tomou conhecimento da alteração da reunião do 

CLASE para dia dezasseis de fevereiro. O Presidente informou que por motivos 

imprevistos, não esteve presente na referida reunião, tendo avisado os serviços 

da sua ausência. O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------- 

 E-mail datado de 11/02/2015 registado com o nº 189 da empresa Segurança 24, 

Departamento de Telemarketing. O executivo tomou conhecimento da alteração 

sugerida para pagamento através de débito direto. ------------------------------------- 

 E-mail datado de 12/02/2015 registado com o nº 199 da empresa Segurança 24, 

Departamento de Telemarketing. O executivo tomou conhecimento. -------------- 

 Oficio nº GDS-698200 datado de 04/02/2015 registado com o nº 201 da ADSE 

Direção Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas. O 

Presidente informou que o assunto (incumprimento dos procedimentos de 

entrega de contribuições) está a ser tratado pelo responsável por este serviço, 

Helder Santos. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------ 

 E-mail datado de 13/02/2015 registado com o nº 204 da Santa Casa da 

Misericórdia do Entroncamento. O Presidente informou que por motivos de 

agenda não esteve presente na Tarde de Fados realizada no passado dia 

dezasseis de fevereiro, pelas catorze horas e trinta minutos, na Unidade de 

Cuidados Continuados Integrados, no Entroncamento. O executivo tomou 

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

 E-mail datado de 16/02/2015 registado com o nº 209 da ANAFRE Associação 

Nacional de Freguesias. O executivo deliberou analisar para posterior 



11 

 

deliberação, o assunto relativo a possíveis Sessões Informativas sobre poupança 

de energia – Energia Fantasma, ministradas pela DECO. ---------------------------- 

 Oficio nº S-1706/2015/SGMAI datado de 10/02/2015 registado com o nº 212 

Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna - Administração 

Eleitoral. O Presidente informou que os cadernos eleitorais já se encontram 

disponíveis, via eletrónica, para consulta no mês de março. O executivo tomou 

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

 Aviso/Recibo nº 41078945 datado de 07/02/2015 registado com o nº 214 da 

AXA, Companhia de Seguros, S.A. O executivo tomou conhecimento e deliberou 

inquirir para possível mudança de companhia de seguros do Dumper. ------------- 

 E-mail datado de 16/02/2015 registado com o nº 217 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Sandra Pascoal). O executivo tomou conhecimento. ------------- 

 Oficio nº 22/15 datado de 12/02/2015 registado com o nº 220 do CERE – Centro 

de Ensino e Recuperação do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento 

dos novos órgãos sociais e deliberou desejar votos de sucesso e bom trabalho 

aos novos eleitos. --------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 17/02/2015 registado com o nº 221 da Câmara Municipal de 

Oliveira do Hospital - Nuno Seixas (Gabinete de Apoio à Presidência). O 

executivo tomou conhecimento das informações relativas à visita por parte da 

Freguesia, à XXIV Festa do Queijo Serra da Estrela e Outros Produtos Locais 

de Qualidade de Oliveira do Hospital. -------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 18/02/2015 registado com o nº 224 da Câmara Municipal do 

Entroncamento. O executivo deliberou efetuar uma candidatura ao IEFP 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, direcionada à beneficiária de 

subsídio de desemprego, Gracinda Maria Martinho Santos Costa, conforme 

solicitado. Deliberou ainda informar os serviços da Câmara Municipal do 

Entroncamento que no presente ano, serão efetuadas no máximo, por parte desta 

Freguesia, quinze candidaturas ao IEFP. ------------------------------------------------ 

 E-mail datado de 19/02/2015 registado com o nº 228 da Autoridade Tributária e 

Aduaneira. O executivo tomou conhecimento dos procedimentos para retenção 

na fonte do IRS – Sistema de controlo da situação pessoal e familiar. -------------- 

 Oficio datado de 13/02/2015 registado com o nº 229 da Autoridade Tributária e 

Aduaneira – Serviço de Finanças do Entroncamento (Processo Executivo nº 

2020201401069985). O Presidente informou que foi dada resposta à Notificação 
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de Penhora de Vencimentos e Abonos, relativo a Maria Manuela Cardona da 

Silva Dias Fresco, referindo que esta prestou serviço nesta autarquia, com 

Contrato de Emprego de Inserção (Medida CEI-Património), através do Instituto 

de Emprego e Formação Profissional, no período compreendido entre vinte e 

quatro de fevereiro de dois mil e catorze a quatro de novembro do mesmo ano, 

não se podendo considerar a penhora de um sexto do vencimento. A mesma 

informação foi colocada no portal das Finanças. --------------------------------------- 

 E-mail datado de 19/02/2015 registado com o nº 231 da empresa SANTIFOR – 

Helder Santos. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------ 

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

------ O Presidente informou que mandou executar quatro azulejos ao CRIT – Centro de 

Reabilitação e Integração Torrejano, com o brasão da Freguesia, no valor unitário de 

quinze euros (15,00€), perfazendo um total de sessenta euros, com IVA incluído. Na 

viagem a Oliveira do Hospital levará um azulejo de oferta ao Presidente da Câmara 

Municipal, pelo simpático convite. Os restantes ficarão como material honorífico para 

oferta noutros eventos que venham ocorrer. O executivo tomou conhecimento e 

concordou. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

dezanove horas e cinquenta minutos, 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. ----------------------------------------------- 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


