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ATA Nº 6 

------ Aos dezassete dias do mês de março 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 – Aprovar o Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações 

relativo a trinta e um de dezembro de dois mil e catorze --------------------------------------

------ Ponto Dois – Aprovar o Mapa de Férias das funcionárias para o ano dois mil e 

quinze ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto Três – Expediente -------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto Quatro - 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 – Aprovar o Inventário de todos os Bens, 

Direitos e Obrigações relativo a trinta e um de dezembro de dois mil e catorze ----------

------ A secretária, Alice Duarte, apresentou ao executivo o mapa síntese do movimento 

dos Bens do Património desta Freguesia, do ano dois mil e catorze. Após análise o 

executivo aprovou por unanimidade o Inventário de todos os Bens, Direitos e 

Obrigações, desta Freguesia, relativo ao ano dois mil e catorze, o qual irá ser submetido 

à apreciação da Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------

------ Segundo ponto da ordem do dia – Aprovar o Mapa de Férias das funcionárias 

relativo ao ano dois mil e quinze -----------------------------------------------------------------

------ A secretária, Alice Duarte, apresentou o mapa de férias das funcionárias do ano 

dois mil e quinze, explicando que a funcionária Adelina Bastos tem trinta e seis dias de 

férias marcados, uma vez que onze dias são referentes ao ano dois mil e catorze. Após 

análise o executivo aprovou por unanimidade o mapa de férias, relativo ao ano dois mil 
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e quinze. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

 Ofício com referência nº 88129892 datado de 03/03/2015 registado com o nº 

307 da Comarca de Lisboa Oeste – Sintra – Instância Central – 1ª Seção 

Família e Menores. O Presidente informou que foi dada resposta ao oficio, 

comunicando que Luís Filipe Lopes esteve ao serviço desta autarquia, com 

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

(Projeto cinquenta e sete/PAC/dois mil e catorze), através do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, com inicio a três de março de dois mil e 

catorze, tendo terminado no passado dia dois de março de dois mil e quinze. 

Nesse sentido, não era possível proceder ao desconto de vencimento. O 

executivo tomou conhecimento e concordou. ------------------------------------------ 

 E-mail datado de 05/03/2015 registado com o nº 308 do Agrupamento de 

Escolas Cidade do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento e 

deliberou adquirir o material de limpeza para a Escola Básica/JI da Zona Verde. 

No entanto, irá solicitar que as requisições da Componente de Apoio à Família 

sejam alteradas, uma vez que o cabeçalho se dirige à Câmara Municipal do 

Entroncamento. Deliberou ainda solicitar à Câmara Municipal, que nos indique 

o técnico responsável pela Higiene e Segurança nas Escolas, pois levantaram-se 

algumas dúvidas relativas às quantidades e produtos solicitados, nomeadamente, 

lixivia e sonazol verde. -------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 05/03/2015 registado com o nº 312 do União Futebol 

Entroncamento. O Presidente informou que esteve presente no Convívio de 

Bambis e Benjamins – ZUFE, no passado dia sete de março. O executivo tomou 

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

 Oficio nº AFP/AV/as/0 datado de 02/03/2015 registado com o nº 317 da 

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias. O executivo tomou 

conhecimento e deliberou saldar a quota correspondente ao ano dois mil e 

quinze. --------------------------------------------------------------------------------------- 

  E-mail datado de 07/03/2015 registado com o nº 319 da Câmara Municipal do 

Entroncamento. O Presidente informou que vai estar presente na reunião da 

Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios, no próximo dia 

dezanove de março. ------------------------------------------------------------------------ 
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 E-mail datado de 07/03/2015 registado com o nº 320 da Academia Cultural e 

Recreativa e Dança do Entroncamento. O Presidente informou que por motivos 

de agenda, não esteve presente na 2ª Jornada da Taça de Portugal em Dança 

Desportiva. O executivo tomou conhecimento. ---------------------------------------- 

 E-mail datado de 09/03/2015 registado com o nº 322 do Agrupamento de 

Escolas Cidade do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento e 

deliberou adquirir o material de limpeza para a Escola Básica António Gedeão/JI 

– Componente de Apoio à Família. Tal como anteriormente deliberado, irá 

solicitar que as requisições da Componente de Apoio à Família sejam alteradas, 

uma vez que o cabeçalho se dirige à Câmara Municipal do Entroncamento. ------ 

 Oficio S/N datado de 03/03/2015 registado com o nº 327 da Caixa Geral de 

Depósitos. O executivo tomou conhecimento do aviso de crédito relativo a 

Helder Carreira Santos. -------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 10/03/2015 registado com o nº 333 do Agrupamento de 

Escolas Cidade do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento e 

deliberou adquirir o material de limpeza para a Escola Básica António 

Gedeão/JI. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Oficio nº 35/15 datado de 04/03/2015 registado com o nº 342 do CLAC – Clube 

Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento. O executivo deliberou 

comparticipar o XXII Torneio de Natação Cidade do Entroncamento, até ao 

valor de cem euros, 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. Deliberou ainda 

oferecer vinte fitas porta-chaves com o logotipo da Freguesia, para entrega aos 

clubes participantes no evento e autorizar que o brasão da Freguesia seja 

colocado no cartaz publicitário. ---------------------------------------------------------- 

 Oficio S/N datado de 10/03/2015 registado com o nº 343 da Fidelidade 

Companhia de Seguros, S.A. O executivo analisou a proposta apresentada para 

seguro de acidentes pessoais – autarcas e deliberou solicitar outros orçamentos 

para posterior deliberação. ---------------------------------------------------------------- 

 Oficio nº 1280 datado de 06/03/2015 registado com o nº 351 do Município de 

Oliveira do Hospital. O executivo tomou conhecimento do agradecimento por 

parte do presidente do município, pela visita à XXIV Festa do Queijo da Serra 

da Estrela. O Presidente informou que foi oferecido ao Presidente da Câmara 



17 

 

Municipal de Oliveira do Hospital um azulejo, com o brasão da Freguesia 

aquando da visita à Feira, como agradecimento pelo simpático convite e pela 

forma como fomos recebidos. ------------------------------------------------------------ 

 E-mail datado de 12/03/2015 registado com o nº 354 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Cristina Medinas). O Presidente informou que irá estar 

presente, junto com o Presidente da Câmara Municipal e da Assembleia 

Municipal do Entroncamento, no XXII Congresso da ANMP – Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, que irá decorrer nos próximos dias vinte e 

sete e vinte oito de março, em Troia. O executivo tomou conhecimento. ---------- 

 E-mail datado de 13/09/2015 registado com o nº 359 do Jornal Abarca (Sónia 

Pacheco). O Presidente informou o executivo que foi dada resposta ao e-mail, 

comunicando que por motivos orçamentais, a Freguesia não iria participar na 

edição de Aniversário do Jornal. O executivo tomou conhecimento e concordou.  

 E-mail datado de 13/03/2015 registado com o nº 362 da Casa do Benfica - 

Secção de Patinagem. O executivo deliberou comparticipar o Campeonato 

Nacional de Show e Precisão 2015, 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. Deliberou ainda oferecer trinta fitas porta-

chaves, para entrega às equipas participantes. ------------------------------------------ 

 E-mail datado de 13/03/2015 registado com o nº 363 da Casa do Benfica - 

Secção de Patinagem. O Presidente e a Secretária, Alice Duarte, irão estar 

presentes no Campeonato Nacional de Show e Precisão 2015, a decorrer nos 

próximos dias vinte e um e vinte e dois de março, no Pavilhão Municipal do 

Entroncamento. ----------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 13/03/2015 registado com o nº 364 com a referência 1527667 

do Instituto do Emprego e Formação Profissional. O executivo tomou 

conhecimento da convocatória a Isabel Maria Santiago Pereira, para integrar o 

processo quatrocentos e doze/CEI/dois mil e catorze (412/CEI/14). O Presidente 

informou que esta iniciou as suas funções, hoje, dia dezassete de março. ---------- 

 E-mail datado de 16/03/2015 registado com o nº 369 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Arcelina Batista). O executivo tomou conhecimento e deliberou 

aderir também à iniciativa “A Hora do Planeta”, que irá decorrer no próximo 

dia vinte e oito de março, entre as vinte horas e trinta minutos e as vinte e uma 
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horas e trinta minutos. Nesse sentido, irá desligar as luzes da entrada da sede da 

Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 E-mail datado de 17/03/2015 registado com o nº 374 da DGAL - Direção Geral 

das Autarquias Locais (Fernanda Pimenta). O executivo tomou conhecimento e 

deliberou agir em conformidade com o solicitado. ------------------------------------ 

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

------ O Presidente informou que participou numa reunião, na Câmara Municipal do 

Entroncamento, para a organização da Festa de Flor, que decorrerá entre os dias quinze 

e vinte e quatro de maio do corrente ano. Ficou definido que esta Freguesia iria 

colaborar, enfeitando a frontaria da sua sede (janelas e portas). Para o efeito irá adquirir 

mangas plásticas e outros materiais necessários para executar flores. Deliberou ainda 

colaborar com as Associações de Pais da Escola Básica da Zona Verde, António Gedeão 

e da Escola EB 2,3 Dr. Ruy d`Andrade, que irão enfeitar zonas previamente definidas. --

------ Foi deliberado pelo executivo promover uma exposição de pintura e escultura, do 

artista plástico, Joaquim Tiago, na sala de sessões da Freguesia, que irá decorrer no 

período das Festas da Cidade, de dezanove a vinte e sete de junho. ------------------------- 

------ O Presidente informou que foi oferecido um azulejo, com o brasão da Freguesia, à 

Associação Filarmónica e Cultural do Entroncamento, nas comemorações do seu 31º 

Aniversário, onde esteve presente a Vogal Conceição Faustino. ----------------------------- 

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

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


