Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO OITO
Aos dezanove dias do mês de Abril de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e
quarenta e cinco minutos, nas instalações da Junta de Freguesia, sita na Rua 25
de Abril - 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

 O vogal Rui Miranda do PSD disse não haver condições de analisarem e
discutirem os documentos apresentados, em virtude dos mesmos terem
chegado até eles apenas com 23 horas de antecedência.
Foi proposto ler a acta anterior para analisar, discutir e aprovar.
Os elementos do Executivo do PSD aprovam a acta com excepção do ponto 2
(informação financeira), por considerarem que a informação que lhes é facultada
nas reuniões do Executivo, não é suficiente.
 Os vogais do PSD devolveram a chave da Junta de Freguesia que se
encontrava em seu poder.
ORDEM DO DIA


Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena Abril



Ponto Dois - Informação Financeira

_____________________________________________________
_____________________________________________________
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• Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Abril de 2011
Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados
na 1ª Quinzena de Abril.
O Executivo tomou conhecimento.
_______________________________________________________________________
•

Ponto Dois - Informação Financeira

O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:
Ordens de Pagamento:
Do nº 180 ao nº 199, que totalizam (sete mil setecentos e dezanove euros e três
cêntimos) 7.719,03 €.
Ordens de Pagamento de Tesouraria:
Com do nº: 176 ao nº 179, nº 182, nº 183, nº 192 e nº 193, que totaliza (dois mil
trezentos e seis euros e noventa cêntimos) 2.306,90 €
Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 18/04/2011, que apresenta
um total de disponibilidade no valor de 239.172,78 €
O Executivo tomou conhecimento.
______________________________________________________________________
Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião
pelas vinte e duas horas e trinta 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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