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ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO SEISSEISSEISSEIS    
 

Aos quinze dias do mês de Março de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e 

vinte minutos, nas instalações da Junta de Freguesia, sitas na Rua 25 de Abril, 

reuniu em sessão ordinária, o Executivo da Junta de Freguesia sob a 

presidência do Senhor Presidente Francisco Duarte, com a presença dos 

seguintes vogais: 

 

•    Isabel Maria Gonçalves Rodrigues de Freitas 

• Telmo Alberto Marques Ribeiro Rodrigues 

• Rui Joaquim Agostinho Miranda 

• Liliana Maria Amorim da Costa 

• Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço  
 

Verificou-se a falta da vogal Isabel Maria Valente Rocha Paixão, que justificou. 
___________________________________________________________________ 

 
ANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIA    

 

� Antes da Ordem do Dia, e por volta das 21 horas e quarenta e cinco 

minutos, foi recebida a Direcção do Rancho Folclórico de Picassinos, os 

quais já agendaram uma actuação para a festa da Quinta-Feira da 

Ascensão, organizada pela Junta de Freguesia. Esta reunião terminou às 

vinte e duas horas e quarenta minutos. 
 

� Foi aprovada por unanimidade a Acta nº 5/2012, exclui-se desta 

unanimidade o ponto quatro (informação financeira), por os vogais do 

PSD considerarem insuficiente a informação que lhes é facultada nas 

reuniões do Executivo. 
 

� O Sr. Presidente da Junta informou os restantes membros do Executivo 

que já tinha abordado com o Presidente dos Bombeiros, o assunto de 

transporte de doentes (viatura para transporte de doentes e respectivo 

motorista). 
 

� Informou também que o trabalho no exterior se tem ressentido devido à 

avaria de máquinas. O Dumper que a Junta possui já se encontra 

bastante danificado e com avarias constantes, já não será rentável a sua 
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recuperação. O cilindro esteve cerca de quinze dias parado, também 

devido a uma avaria. 

        

� Informou que a Câmara Municipal solicitou à Junta de Freguesia a 

reparação de algumas ruas, as quais foram destruídas para colocação de 

saneamento.  
 

� Deliberado marcar para o próximo dia 26 de Março uma reunião 

Extraordinária para Aprovação da Conta de Gerência, Atividade da Junta 

de Freguesia e Inventário. 
 

� Próxima reunião Ordinária da Junta de Freguesia realizar-se-á no dia 12 

de Abril 2012. 

___________________________________________________________________ 

 
ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA    

    

• PPPPontoontoontoonto    Um Um Um Um ––––    Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da 1111ª ª ª ª Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena de de de de MarçoMarçoMarçoMarço    

• PonPonPonPonto Doisto Doisto Doisto Dois    ––––    CoCoCoCorrespondênciarrespondênciarrespondênciarrespondência    

• PoPoPoPonto nto nto nto TrêsTrêsTrêsTrês    ––––    DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações    

• Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

 

• PPPPonto Um onto Um onto Um onto Um ––––    Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da 1111ªªªª    Quinzena de Quinzena de Quinzena de Quinzena de MarçoMarçoMarçoMarço        

Por dificuldades várias não foi possível apresentar este Mapa. 

O Executivo tomou conhecimento. 

         

___________________________________________________________________ 

 
• Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois ––––    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência    

    

1.1.1.1.  Presente ofício do Clube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo Amieirinhense, , , , datado de 11 de Março 

2012 e recepcionado a 12 de Janeiro do mesmo ano, a convidar para o 

Aniversário da sua Orquestra, a realizar no próximo dia 01 de Abril, pelas 15.30 

horas. 

O Executivo tomou conhecimento. 
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2.2.2.2. Presente ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de CasalAssociação Social, Cultural e Desportiva de CasalAssociação Social, Cultural e Desportiva de CasalAssociação Social, Cultural e Desportiva de Casal GalegoGalegoGalegoGalego 

datado de 29 de Fevereiro 2012 e recepcionado a 29 de Fevereiro do mesmo 

ano, a enviar documentos para sua candidatura da 23ª Feira Nacional de 

Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande - FAG/2012, constituídos por um 

breve historial da Associação e uma pequena montagem fotográfica. 

O Executivo tomou conhecimento. 
 

3.3.3.3. Presente ofício da ASURPIASURPIASURPIASURPI    enviado a 01 de Março 2012 e recepcionado a 06 

de Março do mesmo ano, a solicitar uma audiência entre o Executivo da Junta 

de Freguesia e Direcção daquela Associação. Junto enviam a lista dos novos 

Órgãos Sociais e Plano de Actividades. 

O Executivo tomou conhecimento e decidiu marcar a reunião para o próximo dia 

12 de Abril às 21.30 Horas. 
 

4.4.4.4. Presente e.mail da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego 

datado de 08 de Março de 2012 e recepcionado a 13 de Março do mesmo ano, 

a convidar para o Jantar de Aniversário, a realizar no próximo dia 24 de Março, 

pelas 19.30 horas na sua sede. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Dª Isabel Freitas.  

________________________________________________________________________ 
 

• Ponto Três Ponto Três Ponto Três Ponto Três ––––    DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações    

Todos os documentos para deliberação, foram retirados e serão analisados em 

reuniões posteriores, depois de clarificadas as dúvidas suscitadas pela Lei nº 

8/2012 de 21 de Fevereiro.    

______________________________________________________________________ 
 

• PoPoPoPonnnnto to to to Quatro Quatro Quatro Quatro ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

 

Foram apresentados os Movimentos Financeiros da Autarquia: 

Ordens de Pagamento:Ordens de Pagamento:Ordens de Pagamento:Ordens de Pagamento:    

    

Do nº 163163163163        ao nº ao nº ao nº ao nº 111196969696, que totalizam € 10101010....565565565565,,,,06060606 (dez mil quinhentos e sessenta e 

cinco euros e seis cêntimos). 
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Ordens de Pagamento Operações de TesourariaOrdens de Pagamento Operações de TesourariaOrdens de Pagamento Operações de TesourariaOrdens de Pagamento Operações de Tesouraria    

Do nº 174 ao 181, 183 e 184174 ao 181, 183 e 184174 ao 181, 183 e 184174 ao 181, 183 e 184 que totalizam € 2.2932.2932.2932.293,,,,77777777 (dois mil duzentos e 

noventa e três euros e setenta e sete cêntimos). 

 
 

Balancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de Fundos    

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 14/03/2012, que apresenta um 

total de disponibilidade no valor de € 242.595,91242.595,91242.595,91242.595,91 (duzentos e quarenta e dois mil, 

quinhentos e noventa e cinco euros e noventa e um cêntimos). 

 

_________________________________________________________________________ 
 

Por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião 

pelas vinte e três horas e vinte minutos, da mesma se lavrou a presente acta, 

que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.  

 

 
    Presidente -  
 

Secretário – 

 

Tesoureiro –  

 

 

Vogais:Vogais:Vogais:Vogais:    

  
 

     Rui Miranda –  

 

     Liliana Costa – 

 

     Conceição Cabaço –  


