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ATA Nº 9 

------ Aos seis dias do mês de maio 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 – 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 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 – Expediente. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 E-mail datado de 16/04/2014 registado com o nº 370 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento. O presidente informou que a secretária, Alice 

Duarte, esteve presente na reunião de avaliação das situações sociais e respetivas 

listas de apoio. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Oficio S/N e sem data registado com o nº 371 em 17/04/2014 (Pª12 Pº34) da 

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias. O executivo analisou e 

deliberou pagar a quota na totalidade, no próximo mês de junho, no valor de 

quatrocentos e setenta e oito euros e vinte e quatro cêntimos (478,24€). ----------- 

 E-mail datado de 17/04/2014 registado com o nº 372 (Pª1 Pº1/4) da Laser Site. 

O executivo analisou e deliberou que o Presidente e o Tesoureiro irão junto da 

empresa verificar os modelos das fitas porta-chaves. --------------------------------- 

 Oficio datado de 21/04/2014 registado com o nº 377 (Pª9 Pº15/2) da Professora 

Maria Lúcia Pereira Gonçalves da Escola Básica da Zona Verde. O Presidente 

informou que foram efetuadas cem fotocópias do manual “Método das vinte e 

oito palavras”, para duas crianças com perturbações do espetro de autismo. 
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Informou ainda que as restantes folhas do manual serão fotocopiadas conforme 

seja solicitado. O executivo tomou conhecimento e concordou. --------------------- 

 E-mail datado de 24/04/2014 registado com o nº 392 (Pª9 Pª15/2) da Comissão 

de Finalistas da Escola Secundária com 3º Ciclo do Entroncamento. O 

Presidente informou que foi comparticipado a aquisição de faixas de finalistas, 

no valor de cento e cinquenta euros, 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. O 

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

 E-mail datado de 24/04/2014 registado com o nº 393 (Pª9 Pº15/1) do União 

Futebol Entroncamento. O executivo deliberou comparticipar a IV Taça Cidade 

Ferroviária, em Hóquei Patins, até ao valor de cem euros (100,00€), 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. Deliberou ainda oferecer vinte e dois galhardetes 

com o brasão da Freguesia. --------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 24/04/2014 registado com o nº 394 (Pª9 Pº15/1) do União 

Futebol Entroncamento. O Presidente informou que foi emprestado o estandarte 

da Freguesia para o 2º Torneio Internacional de Futsal do Entroncamento. O 

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

 E-mail datado de 28/04/2014 registado com o nº 396 (Pª9 Pº15/1) da 

Associação de Patinagem do Ribatejo. O Presidente informou que a sala será 

cedida, com custos, uma vez estar disponível na data e horário pretendido (dia 

dezasseis de maio pelas vinte e uma horas). O executivo tomou conhecimento e 

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

 E-mail datado de 28/04/2014 registado com o nº 397 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento. O executivo deliberou comparticipar a aquisição 

de um bolo, até vinte quilos, comemorativo do Dia Municipal do Idoso. 

Deliberou ainda informar que por indisponibilidade orçamental não é possível 

comportar as refeições solicitadas. ------------------------------------------------------- 

 Oficio S/N datado de 23/04/2014 registado com o nº 398 (Pª5 Pº7) da 

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

Presidente informou que a David João dos Santos Patrocínio Deus e Silva 

prestou serviço nesta Junta de Freguesia, com Contrato de Emprego de Inserção 
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(CEI), através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, no período 

compreendido entre vinte e cinco de julho de dois mil e onze e três de abril de 

dois mil e doze, pelo que não é possível considerar a penhora de vencimento. O 

executivo deliberou que esta informação irá ser colocada no portal das finanças e 

será informado o serviço de finanças do Entroncamento. ---------------------------- 

 E-mail datado de 30/04/2014 registado com o nº 406 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento. O presidente informou que esteve presente junto 

com a Vogal, Conceição Faustino, no jantar da Geminação. ------------------------- 

 E-mail datado de 30/04/2014 registado com o nº 407 (Pª3 Pº2) da CPCJ – 

Comissão Proteção de Crianças e Jovens (Câmara Municipal do 

Entroncamento). O Presidente informou que sala será cedida, sem custos, uma 

vez o horário pretendido estar inserido no horário de expediente da Freguesia 

(das dez às dezasseis horas). O executivo tomou conhecimento e concordou. ---- 

 E-mail datado de 30/04/2014 registado com o nº 409 da Câmara Municipal do 

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

projeto de voluntariado, a vogal, Conceição Faustino e a mentora do projeto Dr.ª 

Fernanda Maurício. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------ 

 Oficio nº 88/14 datado de 30/04/2014 registado com o nº 410 (Pª9 Pº15/1) do 

CLAC - Clube Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento. O executivo 

deliberou que iriam estar presentes no XXI Torneio de Natação Cidade do 

Entroncamento, o Presidente Rui Maurício, a Secretária Alice Duarte e as 

Vogais Conceição Faustino e Teresa Mainha. ------------------------------------------ 

 E-mail datado de 02/05/2014 registado com o nº 411 (Pª2 Pº1/14) de Maria 

Isabel Frescata Montargil (Pintora). O executivo tomou conhecimento. ---------- 

 E-mail datado de 02/05/2014 registado com o nº 413 (Pª11 Pº21) da Freguesia 

de Nossa Senhora de Fátima do Entroncamento - Anexam oficio nº 103/2014 

datado de 02/05/2014. O executivo analisou e deliberou informar as diligências 

efetuadas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Oficio nº 013/VB/14 datado de 26/04/2014 registado com o nº 417 (Pª8 Pº13/13) 

da Federação dos Bombeiros do Distrito de Santarém. O Presidente informou 

que irá estar presente. ---------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 05/05/2014 registado com o nº 418 (Pª1 Pº1/4) da XEROX 

(Luísa Monteiro). O Presidente informou que a empresa Maxicópia veio recolher 

a fotocopiadora. O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------- 
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 E-mail datado de 05/05/2014 registado com o nº 420 (Pª2 Pº1/8) do Partido 

Comunista Português do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento do 

delegado indicado pela CDU (José Fernando Martins Jorge). ----------------------- 

 Oficio nº UAC 222 AM 401 486 datado de 21/04/2014 registado com o nº 422 

(Pª11 Pº23) da Caixa Geral de Aposentações. O Presidente informou que foi 

efetuado um telefonema ao organismo referenciado, uma vez que o assunto não 

está bem explícito no ofício. Foi indicado que pretendem saber se houve 

descontos por parte da funcionária no período compreendido entre os anos de 

mil novecentos e sessenta e seis e mil novecentos e setenta e dois. Nesse sentido, 

as funcionárias encontram-se a verificar documentos, livros e atas desse período, 

a fim de se tentar esclarecer o assunto referente a Maria Palmira Beato Cardoso 

Garcia Domingues. O executivo tomou conhecimento e concordou com as 

diligências efetuadas. ---------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 06/05/2014 registado com o nº 423 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento. O executivo deliberou informar que é uma honra 

aceitar o convite de participação na Festa da Flor.  No entanto, devido ao escasso 

tempo que possuem para o evento, solicitam que lhes sejam fornecidas flores, 

para assim procederem à ornamentação da fachada da sede da Freguesia. --------- 

 E-mail datado de 06/05/2014 registado com o nº 424 (Pª2 Pº1/8) do Partido 

Socialista do Entroncamento (Dr. Carlos Amaro). O executivo tomou 

conhecimento do delegado indicado pelo PS (Carlos Manuel Pires Rei Amaro). - 

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

------ O Presidente informou que reuniu com o Presidente da Associação Filarmónica e 

Cultural do Entroncamento (Dr. Agostinho), onde solicitou que a banda, viesse tocar o 

Hino Nacional, aquando do hastear da bandeira, nas comemorações do 9º Aniversário 

da Freguesia, a decorrer no próximo dia um de julho. Informou que o Dr. Agostinho 

mostrou-se recetivo, solicitando que o pedido fosse enviado por escrito. Nesse sentido 

foi enviado oficio a formalizar a situação. O executivo tomou conhecimento. -------------

------ Foi deliberado pelo executivo que após as cerimónias do hastear da bandeira, fosse 

oferecido um porto de honra, a todos os presentes nas cerimónias. --------------------------

------ O Presidente informou que foi adquirido um transformador elétrico, no valor de 

cento e setenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos (174,76€), com IVA incluído, 

assunto deixado pendente na reunião do passado dia quinze de abril, ata número oito. O 

executivo tomou conhecimento e concordou. --------------------------------------------------- 
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------ Foi deliberado pelo executivo, que no período das Festas da Cidade, a sede da 

Freguesia, estivesse aberta ao público com uma exposição, de objetos relacionados com 

o caminho-de-ferro. Deliberou ainda que, no decorrer da exposição houvesse um ateliê 

de pintura para crianças, conduzidas pelo artista plástico, Tiago, onde os pais 

acompanhariam os seus filhos. Seria uma maneira de levar as pessoas a conhecerem a 

sede da Freguesia e tomarem conhecimento de possíveis eventos futuros. Para o efeito, 

a Secretária Alice Duarte irá contactar com o artista plástico e delinear o necessário, 

nomeadamente a publicidade a publicar em jornais e rádio. ---------------------------------- 

------ Foi abordado pelo executivo que seria interessante participar nas comemorações 

do Dia Mundial da Criança, oferecendo algumas guloseimas às crianças. Nesse sentido, 

o Presidente irá contactar com a Câmara Municipal do Entroncamento, para se inteirar 

das atividades nessa data. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Deliberou ainda o executivo oferecer um pequeno lanche aos membros das mesas 

e pessoal da freguesia em serviço nas eleições europeias, do próximo dia vinte e cinco 

de maio. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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, Rui Cardoso Maurício e por mim, Teresa Maria Almeida da 

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

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


