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ATA Nº 12 

------ Aos dezassete dias do mês de junho 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 os seguintes 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 ------------------------------------------- 

------ Faltou a vogal, Maria Teresa Alves Mainha, por motivos profissionais. ------------- 

------ 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 – Expediente - 

 E-mail datado de 04/06/2014 registado com o nº 518 (Pª9 Pº15/2) do 

Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento. O Presidente informou que 

esteve presente na exposição “Árvores dos Valores”. --------------------------------- 

 Oficio nº 21/2014 datado de 04/06/2014 registado com o nº 522 (Pª9 Pº15/1) do 

Clube de Campismo do Entroncamento. O Presidente informou que deu sessenta 

e cinco esferográficas para oferta aos participantes no Encontro Campista. O 

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

 E-mail datado de 05/06/2014 registado com o nº 523 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento. O Presidente informou que esteve presente na 

Feira EMPRE 2014. ------------------------------------------------------------------------ 

 E-mail datado de 05/06/2014 registado com o nº 524 (Pª9 Pº15/4) da RCA 

Ribatejo - Rádio Comercial de Almeirim. O executivo tomou conhecimento. ---- 

 E-mail datado de 06/06/2014 registado com nº 533 (Pª9 Pº15/2) da Associação 

de Estudantes da Escola Secundária do Entroncamento. O Presidente informou 

que foi anulado o evento de Miss&Mister Escola 2013/14. -------------------------- 
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 E-mail datado de 08/06/2014 registado com o nº 534 (Pª9 Pº15/2) da 

Associação de Pais António Gedeão. A Secretária, Alice Duarte, esteve presente 

na Festa de Final de Ano, em representação da Freguesia. --------------------------- 

 E-mail datado de 07/06/2014 registado com o nº 535 (Pª1 Pº1/4) da empresa 

SANTIFOR, Consultoria e Serviços (Helder Santos). O executivo analisou e 

deliberou deixar pendente o assunto, para futura deliberação. ----------------------- 

 E-mail datado de 09/06/2014 registado com o nº 536 (Pª9 Pº15/2) da Escola 

Básica Zona Verde. O Presidente informou que esteve presente na Festa de Final 

de Ano. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 10/06/2014 registado com o nº 541 (Pª2 Pº1/14) de António 

José Duarte Santos. O executivo deliberou reenviar e-mail recebido, à Câmara 

Municipal do Entroncamento, em virtude do assunto não ser da competência da 

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

 E-mail datado de 09/06/2014 registado com o nº 543 (Pª9 Pº15/4) do Jornal O 

Mirante. O executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------- 

 Oficio S/N e sem data registado com o nº 544 em 11/06/2014 (Pª9 Pº14) da 

Confraria de São João Baptista – Entroncamento. O Presidente informou que 

irá estar presente na missa seguida de procissão. -------------------------------------- 

 Oficio nº 53/2014 datado de 11/06/2014 registado com o nº 545 (Pª1 Pº1) da 

Assembleia de Freguesia de São João Baptista. O Presidente irá estar presente 

na sessão da Assembleia, assim como os restantes elementos do executivo. ------ 

 E-mail datado de 11/06/2014 registado com o nº 546 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento. ------------------ 

 E-mail datado de 11/06/2014 registado com o nº 547 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento. O Presidente informou que a Cáritas emprestou 

uma cadeira de rodas, pelo que o assunto ficou resolvido. --------------------------- 

 E-mail datado de 11/06/2014 registado com o nº 548 (Pª9 Pº15/1) do União 

Futebol Entroncamento. O Presidente informou que esteve presente no IV 

Torneio Cidade Ferroviária. -------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 12/06/2014 registado com o nº 549 (Pª9 Pº15/2) da 

Associação de Estudantes da Escola Secundária do Entroncamento. O 

executivo tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------- 
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 E-mail datado de 13/06/2014 registado com o nº 555 (Pª9 Pº15/1) da 

Associação de Dadores de Sangue de Torres Novas. O executivo tomou 

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

 E-mail datado de 13/06/2014 registado com o nº 556 (Pª9 Pº15/2) do 

Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento. O Presidente e a Secretária 

Alice Duarte, irão estar presentes na sardinhada de final de ano letivo. ------------ 

 E-mail datado de 16/06/2014 registado com o nº 557 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento. O Presidente informou que estará presente na 

sessão de abertura das Festas de São João e da Cidade 2014. ------------------------ 

 E-mail datado de 13/06/2014 registado com o nº 558 (Pª3 Pº2) da Câmara 

Municipal do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento. ------------------ 

 E-mail datado de 17/06/2014 registado com o nº 563 (Pª2 Pº1/14) de José 

Santos – Missão Reciclar. O Presidente informou que estaria presente na 

apresentação da Missão Reciclar no Município do Entroncamento. ---------------- 

------ 2º Ponto da Ordem do Dia – Diversos ---------------------------------------------------

------ O executivo deliberou adquirir cento e cinquenta selos (seis folhas), 

personalizados com o brasão da Freguesia, no valor total de cento e quarenta e cinco 

euros e oitenta cêntimos (145.80€). --------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente contactou com a Escola Profissional Gustave Eiffel, para o beberete 

do 9º Aniversário da Freguesia, tendo o mesmo informado que o serviço terá um custo 

de duzentos e cinquenta euros, acrescido de Iva à taxa legal em vigor, pelo que o 

executivo decidiu por unanimidade aceitar a proposta. ----------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

------ O Presidente informou que tal como ficou deliberado na reunião anterior, ata 

número onze, reuniu com as coordenadoras das Escolas da Zona Verde e António 

Gedeão, onde ficou decidido que os produtos de higiene e limpeza e expediente 

passariam a ser fornecidos bimestralmente e não trimestralmente como foi acordado 

anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

uma 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. ----------------------------------------------- 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


