Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO TRÊS
Aos três dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e
vinte minutos, nas instalações da Colectividade da Sociedade Desportiva e
Recreativa Pilado Escoura sitas na Rua da Colectividade nº 3 no Pilado Marinha
Grande, reuniu em sessão ordinária, o Executivo da Junta de Freguesia, sob a
presidência do Presidente Francisco Duarte, com a presença dos seguintes
vogais:
•

Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas

•

Telmo Alberto Marques Ribeiro Rodrigues

•

Isabel Maria Valente da Rocha Paixão

•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos

•

Liliana Maria Amorim da Costa
ANTES DA ORDEM DO DIA

 A acta nº 02 foi aprovada por unanimidade.
 O Presidente da Junta informou o Executivo que esteve no almoço do
Rotary Club, onde foi assinado ente a duas entidades, um protocolo
referente á oferta de duas camas articuladas e respectivos colchões, e
duas mesinhas de cabeceira, equipamento que terá que ser reparado,
nomeadamente a nível de pintura
 Disse ainda que participou no Jantar de Aniversário do Sporting Clube
Marinhense.
ORDEM DO DIA
•

Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Janeiro de 2011

•

Ponto Dois – Correspondência

•

Ponto Três – Deliberações

•

Ponto Quatro – Informação Financeira

____________________________________________________________________
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•

Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª
2ª Quinzena de Janeiro de 2011

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados
na 2ª Quinzena de Janeiro
O Executivo tomou conhecimento.
____________________________________________________________________
•

Ponto Dois – Correspondência

1. Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte
Presente ofício da Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte, assinada
pelo seu director a agradecer o apoio da Junta ao Projecto Escola, no qual
estiveram envolvidos 25 alunos e três professores.
O Executivo tomou conhecimento.
______________________________________________________________________
•

Ponto Três – Deliberações

2. APD – Associação Portuguesa
Portuguesa de Deficientes
Presente carta da APD a remeter o seu Plano de Actividades e Manutenção da
Sede desta Delegação Distrital de Leria, sita na Travessa Vieira de Leiria nº 5
na Marinha Grande, solicitando na mesma apoio para o desenvolvimento das
actividades previstas no citado documento.
Nos termos do disposto da alínea l) do nº 6, do art.º 34º, da Lei nº 169/99,
republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por
unanimidade, conceder um apoio no valor de € 1.250,00 euros.
Deliberação Nº 5
3. Armando José Duarte de Castro
Presente carta de Armando José Duarte de Castro, a solicita patrocínio para
obra literária (em prelo) intitulada “UM NEURÓNIO CURIOSO” que pretende
lançar em Março de 2011. O tema desta obra literária vai de encontro às
necessidades de desenvolvimento do gosto pela leitura e atinente ao grau
etário dos cinco aos doze anos.
_____________________________ Acta Três – 03/02/2011________________________

2

Junta de Freguesia da Marinha Grande

Depois de apreciada a solicitação, foi deliberado que, aquando da edição do
livro supra citado, e como vem sendo normal o Executivo desta Junta
procederá à aquisição de livros em número que ficará dependente do custo
unitário.
4. Requerimento de Maria Guerra Ferreira
Presente requerimento de Maria Guerra Ferreira, reformada, residente na Rua
da Cova do Lobo, nº 64 - Escoura, solicitando a compra de uma sepultura no
cemitério do Pilado, com o nº 266, onde se encontra sepultado o marido,
Adelino de Sousa Neto falecido em 25-01-2011.
Considerando a informação dos serviços que refere que a requerente reúne as
condições exigidas pelo regulamento do cemitério, para a aquisição solicitada,
ao abrigo da alínea d), do nº 6 do artº 34º, da Lei nº 169/99, de 18 de
Setembro, republicada em anexo na Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o
Executivo deliberou por unanimidade conceder à requerente Maria Guerra
Ferreira, a sepultura nº 266, no Cemitério do Pilado.
_________________________________________________________

•

Ponto Quatro – Informação Financeira

O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:
Ordens de Pagamento:
Do Nº 14 ao nº 38, que totalizam 25.980,85 €
Alterações Orçamentais Nº 1
Foram presentes alterações orçamentais à despesa, que totalizam o valor de
3.500,00 €.
Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 02/02/2011, que apresenta
um total de disponibilidade no valor de 179.437,17 €
O Executivo tomou conhecimento.
______________________________________________________________________
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Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião
pelas vinte e uma horas cinquenta minutos e da mesma se lavrou a presente
acta, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.
Presidente –
Secretário Tesoureiro –

Vogais:
Isabel Paixão Rui Miranda
Conceição Santos Liliana Costa -
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