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ATA Nº 7 

------ Aos sete dias do mês de abril 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 – Apreciar e votar os documentos de Prestação de Contas relativas ao 

ano dois mil e catorze ------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto Dois – Aprovar a Norma de Controlo Interna da Freguesia -------------------- 

------ Ponto Três – Primeira 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 de Ascensão Fernandes Miguel – 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 – Apreciar e 

votar os documentos de Prestação de Contas relativas ao ano dois mil e catorze -------- 

------ 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 catorze (2014), 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 catorze. ---------------------------

------ 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 catorze, em apreciação, acusava em FLUXOS DE CAIXA: ----------------- 

- Saldo da Gerência anterior: -------------------------------------------------------------------- 

- 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€). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- Correntes: cento e setenta e um mil setecentos e dezassete euros e sessenta e seis 

cêntimos (171.717,66€). ---------------------------------------------------------------------------- 

- Capital: sessenta e três euros e quarenta e seis cêntimos (63,46€). ------------------------- 

- Operações de Tesouraria: onze mil e oitocentos e noventa e oito euros e cinquenta e 

oito cêntimos (11.898,58€). ------------------------------------------------------------------------ 

- Total das Receitas: duzentos e dez mil e quinze euros e setenta e dois cêntimos 

(210.015,72€). --------------------------------------------------------------------------------------- 

 DESPESAS ORÇAMENTAIS: --------------------------------------------------------- 

- Despesas Correntes: ----------------------------------------------------------------------------- 

- Correntes: Cento e cinquenta e quatro mil duzentos e oito euros e quarenta e sete 

cêntimos (154.208,47€). ---------------------------------------------------------------------------- 

- Capital: dois mil duzentos e quarenta e nove euros e trinta e quatro cêntimos 

(2.249,34€). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Operações de Tesouraria: Onze mil oitocentos e quarenta e nove euros e setenta e oito 

cêntimos (11.849,78€). -----------------------------------------------------------------------------  

- Saldo para a Gerência seguinte: ---------------------------------------------------------------

- Execução Orçamental: quarenta mil novecentos e dez euros e vinte e um cêntimos 

(40.910,21€). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Operações de Tesouraria: Setecentos e noventa e sete euros e noventa e dois cêntimos 

(797,92€). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Total das Despesas: duzentos e dez mil e quinze euros e setenta e dois cêntimos 

(210.015,72€). --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De acordo com o Resumo Diário de Tesouraria referente a trinta e um de 

dezembro de dois mil e catorze, o saldo para a gerência seguinte, na importância de 

quarenta e um mil setecentos e oito euros e treze cêntimos (41.708,13€), corresponde a:   
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- Caixa (numerário): Trinta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos (35,55€). --------

- Valor Depositado na Caixa Geral de Depósitos: quarenta e um mil seiscentos e 

setenta e dois euros e cinquenta e oito cêntimos (41.672,58€). -------------------------------

---------- Segundo ponto da ordem do dia – Aprovar a Norma de Controlo Interno. ----

---------- A secretária, Alice Duarte, apresentou a Norma de Controlo Interno que após 

análise o executivo aprovou por unanimidade. --------------------------------------------------

------ Terceiro ponto da ordem de trabalhos – Primeira Modificação Orçamental ------ 

Tesoureiro, Albino Gonçalves, apresentou a Primeira Modificação Orçamental, onde foi 

reforçada a seguinte rubrica: ---------------------------------------------------------------------- 

 04.02.01.02.01 Gasolina no valor de dez euros (10,00€); ---------------------------- 

------ Tendo sido diminuído o respetivo valor na seguinte rubrica: -------------------------- 

 04.02.01.07 Vestuário e artigos pessoais no valor de dez euros (10,00€). -------- 

------ O executivo analisou e aprovou por unanimidade a primeira modificação 

orçamental apresentada. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Quarto ponto da ordem de trabalhos – Expediente ------------------------------------- 

 E-mail datado de 18/03/2015 registado com o nº 382 da Associação de Pais da 

Escola 2/3 Dr. Ruy de Andrade. O executivo deliberou comparticipar a Noite de 

Fados, para angariação de fundos, no próximo dia dezassete de abril, até ao valor 

de trinta euros (30,00€) 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 18/03/2015 registado com o nº 383 da Associação de Pais da 

Escola 2/3 Dr. Ruy de Andrade. O executivo deliberou informar a Associação, 

que a Junta de Freguesia se encontra a aguardar que a Câmara Municipal do 

Entroncamento, disponibilize mangas plásticas para a Festa da Flor, para se 

proceder à distribuição desse material pelas escolas, para a execução de flores. -- 

 E-mail datado de 18/03/2015 registado com o nº 386 da empresa SANTIFOR, 

Consultoria e Serviços (Helder Santos). O executivo analisou o mapa de 

transferências da DGAL e deliberou pedir esclarecimentos ao técnico de contas, 

Helder Santos, acerca de algumas dúvidas suscitadas. -------------------------------- 

 E-mail datado de 19/03/2015 registado com o nº 388 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Laura Vergamota). O executivo tomou conhecimento da moção 

aprovada em reunião de Câmara, relativa à intenção do governo legislar a 

privatização de empresas ferroviárias, nomeadamente CP Carga e a EMEF. ------ 
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 Oficio S/N datado de 17/03/2015 registado com o nº 390 do Clube UMM. O 

executivo deliberou informar que por condicionamentos orçamentais, de 

momento, não era possível comparticipar o Encontro Anual de UMM. ------------ 

 E-mail datado de 20/03/2015 registado com o nº 397 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Rita Rafael). O Presidente informou que a reunião foi alterada 

para dia trinta e um de março, no mesmo horário, conforme informação do        

e-mail seguinte. O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------- 

 E-mail datado de 25/03/2015 registado com o nº 412 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Rita Rafael). O executivo tomou conhecimento da alteração da 

reunião da Festa da Flor, que por motivos de agenda e profissionais por parte 

dos elementos do executivo, ninguém esteve presente. ------------------------------- 

 E-mail datado de 20/03/2015 registado com o nº 398 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Laura Vergamota). O Presidente informou que esteve presente 

na terceira reunião do Conselho Municipal de Segurança, onde abordou diversos 

assuntos relativos à segurança na Freguesia. O executivo tomou conhecimento. – 

 Oficio nº 100/15 datado de 13/03/2015 registado com o nº 400 da Liga dos 

Combatentes – Núcleo do Entroncamento/Vila Nova da Barquinha. O 

Presidente por motivos de agenda não poderá estar presente, na Cerimónia 

Comemorativa do 97º Aniversário da Batalha de La Lys e Dia do Combatente, 

pelo que a Freguesia será representada pelo deputado da Assembleia de 

Freguesia, Martinho Sousa. O executivo tomou conhecimento e concordou. ----- 

 E-mail datado de 23/03/2015 registado com o nº 402 do Centro de Formação 

Profissional de Tomar. O executivo tomou conhecimento. -------------------------- 

 E-mail datado de 23/03/2015 registado com o nº 405 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Sandra Pascoal). O executivo tomou conhecimento da possível 

reunião extraordinária do CLASE no dia vinte e sete de março. --------------------- 

 E-mail datado de 24/03/2015 registado com o nº 407 do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional. O executivo tomou conhecimento da comunicação 

relacionada com a candidatura número Id869330, submetida a vinte e seis de 

fevereiro de dois mil e quinze. A funcionária Adelina informou que esta se 

encontra em análise. ------------------------------------------------------------------------ 

 E-mail datado de 24/03/2015 registado com o nº 410 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Sandra Pascoal). O Presidente informou que a Vogal 
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Conceição Faustino, esteve presente na reunião extraordinária do Núcleo 

Executivo do CLASE, no passado dia vinte e sete de março. ------------------------ 

 E-mail datado de 25/03/2015 registado com o nº 414 da Global Soft (Paulo 

Freitas Amaral). O executivo tomou conhecimento e deliberou falar com o 

técnico de contas, Helder Santos, acerca da viabilidade de uma possível 

candidatura aos fundos comunitários – Portugal 2020. ------------------------------- 

 E-mail datado de 26/03/2015 registado com o nº 422 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Amélia Fernandes). O executivo tomou conhecimento da 

transferência bancária no valor de noventa e seis euros e sessenta e três cêntimos 

(96,63€) relativo ao recenseamento eleitoral de dois mil e catorze. ----------------- 

 E- mail datado de 30/03/2015 registado com o nº 434 da Fidelidade Seguros, SA 

(Eurico Nunes). O Presidente informou que foi alterado o seguro de Acidentes 

Pessoais – Autarcas, para a Seguradora Fidelidade, referente aos treze elementos 

da Assembleia de Freguesia, uma vez o preço ser mais vantajoso com as 

mesmas condições. O executivo tomou conhecimento e concordou. --------------- 

 E-mail datado de 31/03/2015 registado com o nº 440 da empresa BALÃO + 

(mais). O executivo tomou conhecimento da campanha de balões apresentada e 

decidiu deixar pendente o assunto para posterior deliberação. ----------------------- 

 E-mail datado de 31/03/2015 registado com o nº 441 da Associação de pais EB 

António Gedeão. O executivo deliberou comparticipar o pagamento da instrutora 

da aula de Zumba, para angariação de fundos para a escola, até ao valor de trinta 

euros (30,00€) 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 06/04/2015 registado com o nº 458 da Câmara Municipal do 

Entroncamento (Rita Rafael). O executivo tomou conhecimento do assunto 

relativo ao menor Zion Capella Pena, filho de Daniela Capella, acerca das aulas 

de hipoterapia. ------------------------------------------------------------------------------ 

 E-mail datado de 07/04/2015 registado com o nº 462 da APDSI – Associação 

para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação. O executivo 

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

 E-mail datado de 07/04/2015 registado com o nº 466 da CARITAS 

Entroncamento. O executivo deliberou adquirir os géneros alimentícios 

solicitados para o mês de abril de dois mil e quinze. ---------------------------------- 
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------ Quinto ponto da ordem de trabalhos – Diversos ----------------------------------------

------ O Presidente informou que enviou pelo senhor Parreira, dez fitas porta-chaves de 

dez esferográficas, com a imagem da Freguesia, para oferta aos elementos que iam no 

barco engalanado da Freguesia, às Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, em 

Constância. Enviou também um azulejo com o brasão da Freguesia, para entrega ao 

Presidente da Câmara Municipal de Constância. O executivo tomou conhecimento e 

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

------ Informou ainda, que o valor deliberado (cinquenta euros) na reunião de vinte de 

janeiro, ata número dois, para a participação da Freguesia na Festa da Nossa Senhora da 

Boa Viagem, em Constância, com um barco engalanado, foi ultrapassado em oito euros 

e cinquenta e sete cêntimos (8,57€), perfazendo o total de cinquenta e oito euros e 

cinquenta e sete cêntimos (58,57€). O executivo tomou conhecimento e concordou. -----

------ Foi deliberado pelo executivo mandar encadernar três livros de atas que se 

encontram completos, dois livros das reuniões do executivo e um livro das sessões da 

Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------

------ O Presidente informou que os materiais a entregar pela Câmara Municipal do 

Entroncamento, para a Festa da Flor, estão com algum atraso, para entrega às escolas 

básicas e associação de pais. Foi deliberado pelo executivo adquirir o material 

necessário para enfeitar a frontaria da sede da Freguesia e aguardar que chegue as 

mangas plásticas para a execução de flores. ----------------------------------------------------- 

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

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


