
   

ATA  - REUNIÃO DA DIREÇÃO 

17 DE MARÇO DE 2022 

Aos dezassete dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu através do 
sistema de videoconferência, a direção da Resitejo, estando presentes: Presidente Paulo 
Queimado pelo Município da Chamusca e os Vice-Presidentes: Ilda Joaquim pelo 
Município do Entroncamento, Nuno Costa pelo Município de Alcanena, Fernando Freire 
pelo Município de Vila Nova da Barquinha e Orlando Patrício pelo Município de Ferreira do 
Zêzere  com a seguinte ordem de trabalhos: 

1 – apreciação e votação do relatório e contas de 2021


Sendo dez horas e trinta minutos pelo Senhor Presidente da Direção foi declarada aberta 
a reunião. Não havendo qualquer pedido de intervenção no período de antes da ordem 
do dia, entrou-se de imediato na ordem de trabalhos, tendo sido tomadas as seguintes 
decisões: 

O Senhor Presidente da Direção apresentou o documento em análise, informado assim 
os diretores a rubrica de créditos a receber inclui um saldo a receber referente à RSTJ 
EIM SA, no montante de 2.765.237,00 Euros,, este montante está relacionado com o 
contrato de cessão do seu estabelecimento e património, e será regularizado 
futuramente através da alocação do crédito aos Municípios associados e a sua 
conversão em capital social da RSTJ EIM SA, mediante aumento de capital em espécie. 
Os gastos facturados em nome da Entidade durante o período foram debitados à RSTJ 
EIM SA, acresceu ainda que se prevê a dissolução da Associação a curto prazo. 

Durante o período de análise a os directores Fernando Freire e Ilda Joaquim solicitaram 
informações sobre o processo fiscal em curso assim como solicitaram qual a previsão 
para a dissolução da sociedade. O Presidente da Direção Paulo Queimado informou que 
a dissolução da Associação está dependente do enceramento do processo fiscal em 
curso. Ficou acordado entre os membros da Direcção solicitar ao escritório de 
Advogados que se encontra a acompanhar o processo um ponto de situação.  

Analisados os documentos e não havendo qualquer pedido de esclarecimentos foram os 
mesmos colocado à votação tendo sido deliberado por unanimidade aprová-los e 
remetê-los para análise e votação da Assembleia Geral.  

Não havendo qualquer pedido para o uso da palavra, sendo onze horas e quinze 
minutos, foi pelo Presidente da Direção declarada encerrada a reunião, da qual se lavrou 
a presente ata tendo sido deliberado aprovar em minuta o conteúdo da mesma. 

A presente ata vai ser assinada por mim, Joel Nunes Marques, que a redigi                                                                      
e                                                                     pelos membros da Direção presentes. 
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O Presidente da Direção 

Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado 

 de 2 2

Vice-Presidente 

Ilda Maria Pinto Rodrigues Joaquim 

Vice-Presidente 

Nuno Miguel Costa e Silva

Vice-Presidente 

Fernando Manuel dos Santos Freire

Vice-Presidente 

Orlando da Silva Patrício
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