EXECUTIVO
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO
Nº10/2022
Aos catorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, reuniu em Sessão Ordinária, o
Executivo da Junta de Freguesia de Castelo Branco, na sua Sede, sita no Largo do Espírito
Santo, Nºs 41 e 42 em Castelo Branco. -------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes membros: ------------------------------------------------------------------José Pires----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sílvia Resende----------------------------------------------------------------------------------------------------------José Bernardino-------------------------------------------------------------------------------------------------------Francisco Lourenço---------------------------------------------------------------------------------------------------Maria da Luz Lopes---------------------------------------------------------------------------------------------------Alice Almeida-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Não esteve presente a Vogal, Adélia Guerreiro, por motivos de saúde.---------------------------------

A abertura da reunião ocorreu pelas 18h00, sob indicação do Sr. Presidente, com a seguinte
Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------I.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
o Aprovação de Atas

O Executivo deliberou por unanimidade adiar este ponto.---------------------------------------------------

o Informações
Foram prestadas pelo Sr. Presidente as seguintes informações:-------------------------------------------Estará patente na Casa do Arco do Bispo, a Exposição “Universo Cartonero” da Associação,
Ecogerminar, entre os dias 17 e 28 de janeiro, com o apoio e parceria da Junta de Freguesia de
Castelo Branco.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Projeto de escrita na Gazeta do Interior direcionado a todos os alunos do 2º ciclo “A Escrita da
Bibliotoca”, que será patrocinado pela Freguesia de Castelo Branco e decorrerá até ao final do
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ano civil.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apresentação pelo Sr. Presidente de iniciativas e respetivas programações a divulgar e
promover no MUPI: Calendário Associativo; Palavras imagens e sonoridades inspiradas nas
Artes Albicastrenses; Programa Bons Vizinhos (As novas ofertas num comércio à antiga; Ofertas
Únicas em espaços singulares); O Nosso Prato na Vossa Mesa.---------------------------------------------

Pedido de apoio ao pagamento de propinas - Proposta de contrapartida pela Freguesia de
Castelo Branco ao pagamento do remanescente do valor das propinas devido por Carlota Nunes
ao IPCB no ano lectivo 2021/2022: Realização de ilustração, ao texto de Gil Opinião Pequeno, O
Ano é Tão Engraçado - “12 meses na cidade janelas albicastrenses histórias a morar nelas” para
agenda / calendário sob os direitos de autoria da Junta de Freguesia. -----------------------------------Pagamento de despesas de deslocação de Paulo Samuel por ocasião do lançamento da
Antologia organizada pelo mesmo sobre a obra de António Salvado, na Biblioteca Municipal no
passado dia 9 de dezembro: aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------Renovação da aquisição de serviços com a Fiscossistema – Contabilidade e Fiscalidade, até ao
final do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------Representações institucionais:--------------------------------------------------------------------------------------O Vogal, José Bernardino representou o Executivo da Freguesia na cerimónia de Tomada de
Posse dos novos órgãos sociais do Centro Artístico Albicastrense, dia 15 de janeiro às 17h00.-----

TESOURARIA E FINANÇAS
o Indicadores Financeiros
Foi apresentada a execução financeira da Freguesia à data de 31.12.2021. ----------------------------Total receita corrente: 523 584,69€. -----------------------------------------------------------------------------Total receita capital: 24 111,00€.-----------------------------------------------------------------------------------Total da receita obtida: 547 695,69€.------------------------------------------------------------------------------
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Total despesa corrente: 386 049,62€.----------------------------------------------------------------------------Total despesa capital: 298 084,02€.----------------------------------------------------------------------------Total da despesa realizada: 684 133,64€.-------------------------------------------------------------------------O saldo evidenciado à data no mapa diário de tesouraria é de: 151 847,67€.---------------------------

Apoios financeiros
o Diogo Teixeira
• Campeonato de cães de pastoreio
O Sr. Presidente informou da necessidade de enquadramento específico e legal desta iniciativa.

Outros Assuntos
o

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias
• Protocolo de colaboração entre a Direção Geral de Recursos da Defesa
Nacional – Estatuto do Antigo Combatente | Passe do Antigo Combatente

Para conhecimento do Executivo.---------------------------------------------------------------------------------

o

Centro Social Ribeiro das Perdizes
• Pedido de apoio financeiro

Foi decidido pelo Executivo, verificar o valor global atribuídos no ano de 2021.------------------------

o

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias
• XVIII Congresso Nacional da Anafre - Inscrições
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Proceder à inscrição do Presidente da Junta de Freguesia e endereçar o convite ao Presidente
da Assembleia de Freguesia, na sua impossibilidade, participação de um elemento do órgão
executivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o

Clube TT de Castelo Branco

A Freguesia de Castelo irá programar e definir os convites e as participações na atividade, sendo
que esta decorrerá em parceria.-------------------------------------------------------------------------------------

o

Núcleo Sportinguista de Castelo Branco
• Plano de Atividades e Orçamento para 2022

Para conhecimento do executivo.-----------------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Sr. Presidente declarada encerrada a reunião da
qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e
pela Secretária. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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