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ATA Nº 4
------ Aos dezassete dias do mês de fevereiro 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: Expediente. –
 E-mail datado de 31/01/2014 registado com o nº 118 (Pª3-Pº2) da Câmara
Municipal

do Entroncamento

(Sandra

Pascoal). O executivo tomou

conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------ E-mail datado de 10/02/2014 registado com o nº 134 (Pª9-Pº15/1) do União
Futebol Entroncamento. O presidente informou que tinha agendado uma reunião
com os responsáveis do Clube, para o próximo dia dezanove de fevereiro, pelas
dezasseis horas. O executivo tomou conhecimento e decidiu deixar pendente
para posterior deliberação. --------------------------------------------------------------- Oficio S/N datado de 12/02/2014 registado com o nº 140 (Pª9-Pº15/1) do
MotoClube “Os Fenómenos do Entroncamento”. O executivo deliberou
comparticipar a aquisição de lembranças, para as comemorações do 10º
Aniversário do Clube, até ao valor de cinquenta euros (50,00€) 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. -------------------------------------------------------------- Oficio S/N datado de 30/01/2014 registado com o nº 141 (Pª9-Pª15/2) da
Associação de Pais da Escola EB 2,3 Ruy de Andrade e da Escola Secundária
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do Entroncamento. O executivo deliberou informar que atendendo às graves
necessidades que existem nos estabelecimentos de ensino, nomeadamente, na
Escola Básica Dr. Ruy d`Andrade, não irá apoiar o evento. No entanto,
consideram que uma das prioridades da freguesia será sempre apoiar as escolas
nas suas necessidades reais. -------------------------------------------------------------- E-mail datado de 13/02/2014 registado com o nº 143 (Pª7-Pº13/1) da CARITAS.
O executivo deliberou agir em conformidade com o solicitado. O presidente
informou que já foi feita encomenda à empresa Ezequiel Martins. ---------------- Oficio S/N e sem data registado com o nº 144 em 13/02/2014 (Pª1-Pº1/6) da
MAXICÓPIA. O executivo deliberou agendar uma reunião com os responsáveis
da empresa, no próximo dia vinte e cinco de fevereiro, pelas onze horas e trinta
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------- Oficio S/N e sem data registado com o nº 145 em 14/02/2014 (Pª9-Pº15/1) da
Academia Cultural e Recreativa e Dança do Entroncamento, Associação
CRDLE. O executivo deliberou agendar uma reunião com os responsáveis da
associação, no próximo dia dezanove de fevereiro, pelas quinze horas e trinta
minutos, para acerto de pormenores. Deliberou ainda que o valor a
comparticipar a deslocação dos dançarinos, ao Campeonato do Mundo de
Juniores, na Rússia, será de cinquenta euros (150,00€), 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. ---------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 14/02/2014 registado com o nº 146 (Pª9-Pº15/1) da Casa do
Benfica do Entroncamento. O presidente comunicou ao executivo, que foi
informado pelo responsável do clube, que a impressão de cartazes seria feita
pela Câmara Municipal do Entroncamento. O executivo deliberou transmitir que
lamenta mas não existe disponibilidade de outro tipo de apoio, por parte da
freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------- E-mail datado de 17/02/2014 registado com o nº 149 (Pª3-Pº2) da Câmara
Municipal do Entroncamento. O executivo tomou conhecimento e deliberou
avançar com a candidatura ao IEFP – Instituto de Emprego e Formação
Profissional, para Jorge Miguel de Jesus Constantino. ------------------------------- Oficio S/N datado de 20/01/2014, registado com o nº 150 em 17/02/2014 (Pª1Pº1/6) da EQUITEJO, Lda. O executivo deliberou agendar uma reunião com os
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responsáveis da empresa, no próximo dia vinte e cinco de fevereiro, pelas dez
horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo ponto da ordem do dia – Diversos -------------------------------------------------- O Tesoureiro deu a conhecer em linhas gerais o projeto PISA, da Resitejo. -------------- O Presidente junto com a vogal Conceição Faustino, deram a conhecer a reunião
do CLASE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- O presidente informou o executivo que é necessário uma linha analógica para o
alarme. Nesse sentido, contactou com a VODAFONE, que irá colocar a linha necessária
com mais um telefone fixo, que vai entrar no pacote existente, com chamadas
ilimitadas, acrescendo mensalmente sete euros e cinquenta cêntimos (7,50€). O
executivo tomou conhecimento e concordou. -------------------------------------------------------- O executivo deliberou mandar executar algum material honorífico, ficando o
presidente de tomar as medidas necessárias. --------------------------------------------------------- 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. ----------------------------------------------______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

