Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO QUATRO
Aos dezassete 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 Garciense, sita na Garcia 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 03 foi aprovada por unanimidade.
A pedido dos vogais do PSD no Executivo, o Presidente da Junta convocou para
estar presente na reunião o responsável pelos serviços de exterior senhor
Manuel Dias. Expostas algumas questões pelos membros do executivo no que
concerne à sua actividade, foram os mesmos esclarecidos pelo senhor Manuel
Dias e em alguns casos também pelo senhor Presidente da Junta.
O Presidente da Junta disse que uma vez mais a Junta vai dar apoio no
preenchimento do IRS em suporte de papel, ficando decidido que seria a partir
de 03 a 31 de Março de 2011, das 10.00 h às 16.00 H.
Terminados os assuntos acima referidos, eram na altura vinte e duas horas e
cinco minutos, momento de iniciar o atendimento público, ficando os restantes
pontos agendados para a próxima reunião.
ORDEM DO DIA
•

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

•

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 Quatro – Informação Financeira

O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:
Ordens de Pagamento:

Do Nº 40 ao nº 70, que totalizam (sete mil quatrocentos e oitenta e oito euros e
cinquenta e nove cêntimos) 7.488,59 €.
Ordens de Pagamento de Tesouraria:
Nº 39, 41 e 42, 49, 50 e 54 a 58, que totalizam (dois mil quinhentos e nove euros
e cinquenta e seis cêntimos) 2.509,56 €
Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 16/02/2011, que apresenta
um total de disponibilidade no valor de 169.889,12 €
O Executivo tomou conhecimento.
______________________________________________________________________
Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião
pelas vinte e duas horas e cinco 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 –
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Vogais:

Isabel Paixão -

Rui Miranda

Conceição Santos -

Liliana Costa -
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