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ATA Nº 7 

------ Ao dia um do mês de abril 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 Teresa Alves Mainha – vogal ----------------------------------------------------- 

------ Faltou a vogal, Maria da Conceição Gordo Faustino, por motivo de se encontrar 

de baixa médica. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ 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 ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Oficio/convite S/N e sem data registado com o nº 265 (Pª8 Pº13/13) em 

19/03/2014 da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 

Entroncamento. O presidente informou que esteve presente com a secretária, 

Alice Duarte, na cerimónia de inauguração da remodelação das instalações da 

associação. O executivo tomou conhecimento. ---------------------------------------- 

 E-mail datado de 19/03/2014 registado com o nº 267 (Pª3 Pº2) da Câmara 

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

 E-mail datado de 20/03/2014 registado com o nº 273 (Pª9 Pº15/1) da Academia 

Cultural e Recreativa de Dança do Entroncamento. O presidente informou que 

esteve presente no Campeonato Regional de Danças de Salão. O executivo 

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

 E-mail datado de 20/03/2014 registado com o nº 277 (Pª9 Pº15/1) do Rotary 

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

 E-mail datado de 20/03/2014 registado com o nº 278 (Pª2 Pº1/14) de Margarida 

Barbosa - Spyridon em primeiro, tu. O executivo mostrou-se recetivo a uma 
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possível colaboração e deliberou agendar uma reunião, com a responsável, para 

o próximo dia três de abril, pelas onze horas. ------------------------------------------ 

 E-mail datado de 21/03/2014 registado com o nº 282 (Pª9 Pº15/2) da Escola 

Secundária com 3º Ciclo do Entroncamento - Professora Maria João Caetano. 

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

 E-mail datado de 21/03/2014 registado com o nº 283 (Pª1 Pº1/6) do Projecto 

Zero. O executivo deliberou não aceitar o orçamento apresentado. ----------------- 

 Oficio nº 12/2014 registado com o nº 12/03/2014 registado com o nº 284 (Pª9 

Pº15/1) do Clube de Campismo do Entroncamento. O executivo tomou 

conhecimento e deliberou agradecer ao clube o envio do Plano de Atividades 

para dois mil e catorze. -------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 24/03/2014 registado com o nº 289 (Pª9 Pº15/1) da 

AVASOCIAL – Associação de Voluntariado e Ação Social do Entroncamento. O 

presidente irá estar presente na Conferência “A Caridade e o Voluntariado”, pelo 

que se irá proceder à devida inscrição. -------------------------------------------------- 

 Oficio S/N e sem data registado com o nº 291 (Pª1 Pº1/6) registado com o nº 

291 da empresa CLICA. O executivo tomou conhecimento. ------------------------- 

 E-mail datado de 24/03/2014 registado com o nº 292 (Pª9 Pº15/2) da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária do 

Entroncamento. O presidente informou que não esteve presente no evento por 

motivos de agenda. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------- 

 E-mail datado de 24/03/2014 registado com o nº 293 (Pª2 Pº1/14) de António 

José Duarte Santos. O executivo tomou conhecimento. ------------------------------ 

 E-mail datado de 24/03/2014 registado com o nº 295 (Pª9 Pº15/1) do União 

Futebol Entroncamento. O executivo deliberou informar que irá comparticipar a 

III Festa das Sopas, adquirindo uma panela de sopa da pedra, para venda no 

local, no valor total de setenta e cinco euros (75,00), no Restaurante “O Remo”, 

em Vila Nova da Barquinha, 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. ----------------------------------- 

 E-mail datado de 24/03/2014 registado com o nº 297 (Pª2 Pº1/8) do Bloco de 

Esquerda do Entroncamento - Carlos Matias.  O presidente informou que sala 

foi cedida, com custos, uma vez estar disponível para as datas e horários 

pretendidos (dias doze de abril e dez de maio entre as dezasseis horas e trinta 
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minutos e as dezanove horas e trinta minutos). O executivo tomou conhecimento 

e concordou. --------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 24/03/2014 registado com o nº 299 (Pª1 Pº1/4) da CREDITEX 

Aluguer de Equipamentos SA. O executivo deliberou aguardar pelo pagamento 

da Equitejo, para proceder à liquidação do contrato de aluguer com a Creditex. – 

 E-mail datado de 25/03/2014 registado com o nº 300 (Pª1 Pº1/6) da Laser Site 

Carla Santos. O executivo deliberou adquirir o seguinte material: ------------------

- Quinhentas esferográficas/ponteiro com a referência Nobex 4346, no valor de 

duzentos e sessenta e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos (264,45€), com 

IVA incluído; ------------------------------------------------------------------------------- 

- Cem blocos de notas A4, com brasão da freguesia impresso, no valor de 

duzentos e vinte e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos (227,55€), com IVA 

incluído;-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Cinquenta blocos de notas A5, com brasão da freguesia impresso, no valor de 

cento e cinquenta e nove euros e noventa cêntimos (159,90€), com IVA 

incluído. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 E-mail datado de 31/03/2014 registado com o nº 317 (Pª9 Pº15/1) do União 

Futebol Entroncamento. O presidente irá estar presente com o tesoureiro no 2º 

Torneio Internacional de Futsal Entroncamento 2014. ------------------------------ 

 Oficio datado de 31/03/2014 registado com o nº 319 (Pª9 Pº15/2) da 

Associação de Pais da EB António Gedeão. O executivo deliberou 

comparticipar a aquisição de cento e cinquenta ovos de chocolate, no valor de 

trinta euros (30,00€), com IVA incluído. ----------------------------------------------- 

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

------ Não foram apresentados assuntos. ----------------------------------------------------------

------ 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, Rui Cardoso Maurício e por mim Teresa 

Maria Almeida da Silva Fernandes, assistente técnica, que a lavrei. ------------------------- 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


