Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO VINTE
Aos vinte e dois 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
• Telmo Alberto Marques Ribeiro Rodrigues
•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Liliana Maria Amorim da Costa

___________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA
• Foi aprovada por unanimidade a ata nº 19.
• Faltaram a esta reunião as vogais Isabel Maria Valente Rocha Paixão e
Maria da Conceição Bandola Torres, que antecipadamente justificaram a
falta.
• Os vogais do PSD Rui Joaquim Agostinho Miranda e Liliana Maria Amorim da
Costa apresentaram uma declaração de voto, 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
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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.

___________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
•

Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Novembro

•

Ponto
Ponto Dois – Correspondênci
Correspondência
espondência

•

Ponto Três – Deliberações

•

Ponto Quatro – Informação Financeira

Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena
Quinzena de Novembro

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 1ª
Quinzena do mês de Novembro.
____________________________________________________________________
Ponto Dois – Correspondência
1 – Presente ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das
das Figueiras,
Figueiras datado de 02 de
Novembro 2012 e rececionado a 15 de Novembro do mesmo ano, a convidar para o
almoço comemorativo do seu 39º Aniversário, que se realizou na sua sede no dia 18
de Novembro, pelas 13 horas.
O Executivo tomou conhecimento e esteve presente a Dª Isabel Freitas.
2. Presente ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense, datado de 06
de Novembro 2012 e rececionado a 08 de Novembro do mesmo ano, a convidar
para o Almoço comemorativo do seu 76º Aniversário, que se realizará na sua sede
no próximo dia 02 de Dezembro, pelas 12.30 horas.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente o Sr. Presidente.
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Ponto Três – Deliberações
3.Presente
ofício da Escola Básico do 1º Ciclo de Picassinos,
3.
Picassinos datado de 05 de
Novembro 2012 e rececionado a 09 de Novembro do mesmo ano, a solicitar apoio
financeiro para a realização de uma visita de estudo com as crianças daquele
estabelecimento de ensino, a Lisboa no dia 13 de Dezembro, para assistirem a uma
peça de Teatro.

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 € 135,00 (1,50 por criança).
Deliberação nº 58
4.Presente
ofício da Associação Tocándar, datado de 07 de Novembro 2012 e
4.
rececionado a 08 de Novembro do mesmo ano, a informar que em conjunto com o
Projeto A-Ventura da Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte, vão realizar
no próximo dia 24 de Novembro o espetáculo de amizade “fazer a ponte cá dentro
do peito”, onde participarão os grupos Tocándar e Marrabenta Moçambique, e
convidam a Junta de Freguesia a estar presente neste evento. Aproveitam também
a oportunidade para solicitar apoio financeiro para a realização do mesmo.

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 € 100,00.
Deliberação nº 59
5. Presente ofício da Escola EB Prof. Francisco Veríssimo – Ordem,
Ordem datado de 15 de
Novembro 2012 e rececionado a 19 de Novembro do mesmo ano, a solicitar apoio
financeiro para a realização de uma visita de estudo com as crianças daquele
estabelecimento de ensino, ao Oceanário de Lisboa, ao Pavilhão do Conhecimento
e ao “Diário de Notícias”, no próximo dia 13 de Dezembro.
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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 € 180,00 (1,50 por criança).
Deliberação nº 60
6. Presente ofício do Clube Aventura Rota do Sol – S. Pedro de Moel,
Moel datado de 19
de Novembro 2012 e rececionado a 20 de Novembro do mesmo ano, a solicitar
apoio para as atividades desenvolvidas por aquele clube, nomeadamente os Troféus
Bodyboards e Surf São Pedro de Moel 2012. Estes troféus representaram uma mais
valia para a economia local de São Pedro de Moel e para o concelho da Marinha
Grande, tendo sido constituídos por 4 provas a saber:
- Circuito Nacional de Bodyboard Esperanças – 6 a 8 de Julho
- Troféu Intersócios CARS – 11 e 12 de Agosto
- Circuito Nacional Surf Esperanças – 2 a 4 de Setembro
- Circuito Nacional de Bodyboard Open – 12 a 14 de Outubro
Salientam que as citadas provas representaram na sua maioria provas de âmbito
nacional e por terem sido eventos de realização inédita na praia de São Pedro de
Moel e na Freguesia de Marinha Grande.

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 maioria atribuir o
valor de € 300,00, com três votos e favor dos elementos da CDU e dois votos contra
dos elementos do PSD que propuseram a atribuição de € 100,00.
Deliberação nº 61

Ponto Quatro - Informação Financeira

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Ordens de Pagamento:
Pagamento:

Do nº 815 ao nº 856,
56 que totalizam € 27.
27.979,
979,32 (vinte e sete mil novecentos e setenta e
nove euros e trinta e dois cêntimos)
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Ordens de Pagamento
Pagamento Operações de Tesouraria
Tesouraria

Do nº 820 ao nº 827, 829, 830 e 853,
853 que totalizam € 2.248,
2.248,09 (dois mil duzentos e
quarenta e oito euros e nove cêntimos)

Alteração Orçamental com o nº 9

Foi presente a Alteração Orçamental à Despesa, que totaliza o valor de € 4.500,00 (quatro
mil e quinhentos euros)

Balancete do Movimento de Fundos

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 21/
21/11/2012,
/2012 que apresenta um total de
disponibilidade no valor de € 321.
321.180,
180,07 (trezentos e vinte e um mil, cento e oitenta euros e
sete 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 –

Tesoureiro -

Vogais:
Vogais:

Rui Miranda –

Liliana Costa –
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