Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO VINTE E UM
Aos seis dias do mês de Dezembro de dois mil e doze, pelas vinte e duas horas, 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
• Isabel Maria Valente Rocha Paixão
•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Liliana Maria Amorim da Costa

___________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA
• A ata nº 20 foi aprovada por maioria com uma abstenção da Vogal Isabel Mª
Valente Rocha Paixão, por não ter estado presente.
• Deliberado marcar para o dia 12 de Dezembro 2012, uma Reunião
Extraordinária para apresentação do Plano de Atividades, PPI e Orçamento e
Mapas de Pessoal.
• Faltou a esta reunião a vogal Maria da Conceição Bandola Torres, que
antecipadamente justificou 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 de voto
“- Os vogais do PSD, Rui Joaquim Agostinho Miranda e Liliana Maria Amorim
da Costa, com representação neste executivo, declaram não concordar com a
forma como é apresentada nas reuniões de executivo a informação
financeira, referente ao período que antecede esta reunião.
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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.
___________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
•

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

•

Ponto
Ponto Dois – Correspondênci
Correspondência
espondência

•

Ponto Três – Deliberações

•

Ponto Quatro – Informação Financeira

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

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 2ª
Quinzena do mês de Novembro.
____________________________________________________________________
Ponto Dois – Correspondência
1. Presente ofício da ASURPI – Associação Sindical União dos Reformados,
Pensionistas e Idosos, datado de 02 de Novembro e rececionado a 23 de Novembro
do mesmo ano, a convidar para a 36ª Edição consecutiva do Almoço/Convívio “O
Natal do Reformado”, o qual se realizará no próximo dia 16 de Dezembro pelas 13
horas, no Pavilhão nº 1 do Parque Municipal de Exposições.
O Executivo tomou conhecimento e vai estar presente o Sr. Presidente.
2. Presente ofício do Estrela do Mar Futebol Clube, datado de 21 de Novembro 2012
e rececionado a 23 de Novembro do mesmo ano, a convidar para o Jantar de Natal
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que o clube organiza anualmente, o qual terá lugar no próximo dia 15 de Dezembro,
pelas 20 horas no Restaurante “Cozinha Portuguesa” em Monte Real.
O Executivo tomou conhecimento e vai estar presente a Dª Isabel Freitas.
3. Presente ofício da Conferência de S. Vicente de Paulo,
Paulo datado de 22 de
Novembro 2012 e rececionado no mesmo dia, a convidar para a Festa de Natal que
vão organizar para as crianças mais carenciadas da freguesia, a qual vai ter lugar no
próximo dia 22 de Dezembro a partir das 14 horas, num dos Pavilhões da FAE.
O Executivo tomou conhecimento e vai estar presente a Dª Isabel Freitas.
4. Presente ofício do Clube de Atletismo de Marinha Grande,
Grande, rececionado a 22 de
Novembro de 2012, a convidar para estar presente no 7º Corta Mato Jovem “Rota do
Vidro”. O evento terá lugar no Parque Mártires do Colonialismo, no dia 09 de
Dezembro.
O Executivo tomou conhecimento e vai estar presente o Sr. Presidente.
5. Presente ofício da Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro – Pero Neto,
Neto
datado de 23 de Novembro 2012 e rececionado a 27 de Novembro do mesmo ano, a
convidar para o jantar comemorativo do seu 55º Aniversário, a realizar no próximo
dia 01 de Dezembro pelas 20.30 horas, no salão principal da Coletividade.
O Executivo tomou conhecimento e esteve presente o Sr. Presidente.
6. Presente ofício da Liga dos Combatentes,
Combatentes datado de 23 de Novembro 2012 e
rececionado a 28 de Novembro do mesmo ano, a convidar para o almoço convívio
dos Combatentes, que se realiza no próximo dia 15 de Dezembro, nas instalações
da FAE.
O Executivo tomou conhecimento.
___________________________________________________________________________
Ponto Três – Deliberações
7. Presente ofício da SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla,
Múltipla datado
de 26 de Novembro 2012 e rececionado a 28 de Novembro do mesmo ano, a
convidar para o tradicional almoço de Natal, no próximo dia 09 de Dezembro no
restaurante Além-Tejo nos Marinheiros, a partir das 12,30 horas e aproveitam para
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solicitar apoio financeiro para a Delegação poder continuar a ajudar os muitos
portadores desta doença, que se encontram em dificuldades económicas.

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 € 350,00.
Deliberação nº 62
8. Presente ofício da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Básica 1º Ciclo da Amieirinha, datado de 29 de Novembro 2012 e rececionado a 30
de Novembro do mesmo ano, a solicitar apoio para a realização da Festa de Natal
das crianças daquele estabelecimento de Ensino, a ter lugar no próximo dia 14 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 € 127,50.
Deliberação nº 63
9. Presente ofício da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
E.B. 1 e Jardim de Infância de Trutas,
Trutas datado de 27 de Novembro 2012 e
rececionado a 04 de Dezembro do mesmo ano, a solicitar apoio para a realização da
visita de Estudo a Lisboa no dia 12 de Dezembro, onde irão assistir a uma peça de
Teatro , em cena no Teatro Politeama.

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 € 108,00.
Deliberação nº 64
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
10. Presente ofício da Associação de Pais da Escola Básica
Básica de Casal de Malta,
Malta
datado de 05 de Dezembro 2012 e rececionado a 06 de Dezembro 2012, a solicitar
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apoio para a realização da Festa de Natal daquele estabelecimento de ensino, a ter
lugar no próximo dia 15 de Dezembro, pelas 15.00 horas.

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 € 277,50.
Deliberação nº 65
11. Presente ofício da Escola EB do Engenho,
Engenho datado de 06 de Dezembro 2012 e
rececionado no mesmo dia, a solicitar apoio para a realização de uma visita de
estudo à Quinta Pedagógica dos Olivais e Circo Cardinali em Lisboa, no próximo dia
14 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 € 208,50.
Deliberação nº
nº 66
_________________________________________________________________________
Ponto Quatro - Informação Financeira

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

Do nº 857 ao nº 913,
913 que totalizam € 11.
11.670,
670,62 (onze mil seiscentos e setenta euros e
sessenta e dois cêntimos)

Balancete do Movimento de Fundos

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 05/
05/12/2012,
/2012 que apresenta um total de
disponibilidade no valor de € 326
326.172,
172,31 (trezentos e vinte e seis mil, cento e setenta e dois
euros e trinta e um cêntimos).
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Por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião pelas
vinte e duas horas e quarenta 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:

Isabel Mª Valente Rocha Paixão –

Rui Miranda –

Liliana Costa –
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