Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO DEZANOVE
DEZANOVE
Aos oito dias do mês de Novembro de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e
quarenta minutos, nas instalações da Junta de Freguesia de Marinha Grande, sitas
na Rua 25 de Abril, 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 de Freitas
•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Liliana Maria Amorim da Costa

___________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA
• Foi aprovada por unanimidade a ata nº 18.
• Os vogais do PSD Rui Joaquim Agostinho Miranda e Liliana Maria Amorim da
Costa apresentaram declaração relativa às actas, que a seguir se transcreve:
Declaração
“- Os vogais do PSD, Rui Joaquim Agostinho Miranda e Liliana Maria Amorim
da Costa, com representação neste executivo, declaram que aprovam as
actas nº 13 e 14, no entanto, não concordam com a forma como é
apresentada nas reuniões de executivo a informação financeira, referente ao
período que antecede esta reunião.
A informação financeira que nos é facultada, limita-se a dar conhecimento do
valor monetário que foi dispendido, e o saldo da conta corrente.
Os membros do PSD acima referidos, pretendem que os documentos,
designadamente as facturas referentes aos períodos acima citados, sejam
apresentadas na actual reunião de executivo, para que todos os membros do
mesmo, quer estejam a tempo inteiro, ou a tempo parcial no executivo,
tenham conhecimento a quem se destinam, assim como os respectivos
valores.

_______________________________ Acta dezanove – 08/11/2012________________________

1

Junta de Freguesia da Marinha Grande

• Antes da Ordem do Dia foi deliberado entre os presentes que se irá manter
este ano a oferta de Cabazes de Natal, aos funcionários desta Junta de
Freguesia.
• O Sr. Presidente da Junta informou os restantes membros do Executivo que a
Câmara Municipal já forneceu 25 toneladas de material, para construção e
reparação de estradas.
• Informou também que no próximo dia 24 de Novembro vai realizar-se na
Sociedade de Beneficência e Recreio 1º Janeiro – Ordem, o 15º Aniversário
da nossa Orquestra Ligeira, com atuação da mesma e da Escola de Música.
___________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
•

Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Outubro

•

Ponto
Ponto Dois – Correspondênci
Correspondência
espondência

•

Ponto Três – Deliberações

•

Ponto Quatro – Informação Financeira

Ponto Um – Mapas
Mapas de Trabalhos da 2ª Quinzena
Quinzena de Outubro

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 2ª
Quinzena do mês de Outubro.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ponto Dois – Correspondência
1 – Presente ofício da MOHER – Associação para o Desenvolvimento de S. Pedro
de Moel,
Moel rececionado a 02 de Novembro 2012 a convidar para o lanche-jantar
comemorativo do seu 4º Aniversário, que se realizará na sede social no dia 10 de
Novembro, a partir das 18 horas.
O Executivo tomou conhecimento, estará presente a Dª Isabel Freitas.
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2. Presente e.mail do Rotary Club da Marinha Grande rececionado a 02 de
Novembro 2012, a convidar para o Jantar de homenagem a uma instituição da
Marinha Grande, que se tem destacado pelo trabalho meritório em prol da
comunidade marinhense: esta Instituição é a Santa Casa da Misericórdia. A
cerimónia terá lugar no Restaurante Pintinho Piu (antiga fábrica da Palha) no
próximo dia 13 de Novembro.
O Executivo tomou conhecimento.
3. Presente ofício da Livraria Livros & Companhia datado de 05 de Novembro 2012 e
rececionado a 07 de Novembro do mesmo ano, a agradecer à Junta de Freguesia a
oportunidade que lhes foi dada para participarem na Feira do Livro e sugerir a
repetição deste evento, para que o mesmo se torne uma referência da nossa terra.
Realçam também a disponibilidade demonstrada por todo o pessoal da Junta de
Freguesia. Salientam ainda do mesmo modo a disponibilidade do Senhor Presidente
da Junta e da Secretária Isabel Freitas, referindo que o foi um evento de muita
qualidade onde tiveram o maior prazer em participar.
O Executivo tomou conhecimento.
___________________________________________________________________________
Ponto Três – Deliberações
4.Presente
ofício da Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande Capela de
4.
Albergaria (Secção Recreativa e Cultural) rececionado a 26 de Outubro 2012, a
informar que vai levar a efeito o 20º Encontro Todo o Terreno de Albergaria no dia
24 de Novembro 2012, com o intuito de angariar fundos para a construção do Centro
de Dia. Solicitam apoio monetário no sentido de minimizar os custos com a
organização do evento, e a oferta de algumas lembranças alusivas à nossa
freguesia, para entregar aos participantes.

Nos termos do disposto na alínea I) do Nº 6, do Artº 34, da Lei nº 169/99 republicada
pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por unanimidade, atribuir
o valor de € 200,00.
Deliberação nº 54
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5.Presente
ofício da Associação
5.
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de
Infância da Ordem,
Ordem, datado de 18 de Outubro 2012 e rececionado a 18 de Outubro, a
solicitar apoio para a realização da Festa de Natal dos alunos daquele
estabelecimento de ensino, a realizar no dia 14 de Dezembro de 2012.

Nos termos do disposto na alínea I) do Nº 6, do Artº 34, da Lei nº 169/99 republicada
pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por unanimidade, atribuir
o valor de € 142,50 (1,50 por criança).
Deliberação nº 55
6.Presente
ofício da Sociedade de Beneficência e Recreio 1º Janeiro – Ordem,
6.
Ordem
datado de 23 de Outubro 2012 e rececionado a 26 de Outubro, a solicitar apoio
monetário para a realização do VII Passeio BTT – S.B.R. 1º Janeiro/Cidade de
Marinha Grande, que vão levar a efeito no próximo dia 09 de Dezembro.
Nos termos do disposto na alínea I) do Nº 6, do Artº 34, da Lei nº 169/99 republicada
pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por unanimidade, atribuir
o valor de € 150,00.
Deliberação nº 56
7. Presente ofício de Teresa Paula Lemos,
Lemos a dizer que vai editar pela segunda vez o
livro “Vidas de Carvão”. Trata-se da adaptação para livro da sua tese de mestrado
em Estudos Portugueses (variante de culturas regionais Portuguesas sob o título “As
Carvoeiras da Aldeia do Pilado e do Pinhal do Rei – uma abordagem
etnossociológica, realizada sob a orientação do Professor Doutor Moisés Espírito
Santo, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa.
Atendendo ao rápido escoamento da primeira edição e o interesse manifestado por
leitores, livreiros e entidades oficiais, que reconhecem o contributo de um tal estudo
para a construção e difusão de uma identidade cultural, foi ponderada a segunda
edição autofinanciada pela autora.
Dado o interesse etnossociológico e documental da obra para a Marinha Grande, a
autora solicita apoio à Junta de Freguesia da Marinha Grande como parceira
privilegiada aquando da primeira edição, na aquisição de alguns exemplares. Tendo
em conta que a tiragem será uma tiragem reduzida a autora procura garantir que
alguns livros fiquem na posse da Junta. Uma vez que a atual conjuntura impõe
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constrangimentos às instituições públicas, propondo a venda de 20 exemplares,
quantidade que poderá ser superior se o desejarem) pelo valor de 260 €.
os termos do disposto na alínea I) do Nº 6, do Artº 34, da Lei nº 169/99 republicada
pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por unanimidade, adquirir
20 livros no valor de € 260,00.
Deliberação nº 57
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ponto Quatro - Informação Financeira
Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Ordens de Pagamento:
Pagamento:
Do nº 770 ao nº 814,
814 que totalizam € 14.
14.649,
649,10 (catorze mil seiscentos e quarenta e nove
euros e dez cêntimos)
Ordens de Pagamento
Pagamento Operações de Tesouraria
Tesouraria
Com o nº 792,
92 que totaliza € 120,
120,46 (cento e vinte euros e quarenta e seis cêntimos)
Alteração Orçamental com o nº 8
Foi presente a Alteração Orçamental à Despesa, que totaliza o valor de € 5.500,00 (cinco
mil e quinhentos euros)
Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 07/
07/11/2012,
/2012 que apresenta um total de
disponibilidade no valor de € 345
345.106,
106,49 (trezentos e quarenta e cinco mil, cento e seis
euros e quarenta e nove cêntimos).

Por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião pelas
vinte e duas 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 –

Vogais:
Vogais:

Rui Miranda –

Liliana Costa –
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