Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO DOZE
Aos vinte dias do mês de Junho de dois mil e onze, pelas dezanove horas, 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

•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos

Faltaram as vogais Isabel Maria Rocha Valente Paixão e Liliana Maria Amorim da
Costa, cujas faltas foram devidamente justificadas.
ANTES DA ORDEM DO DIA
 A acta nº 11 foi aprovada por unanimidade.
Os elementos do Executivo do PSD aprovam a acta com excepção do ponto quatro
(informação financeira), por considerarem insuficiente a informação que lhes é
facultada nas reuniões do Executivo.
 O Vogal do PSD Sr. Rui Miranda falou sobre a possibilidade de se colocar no
orçamento, uma verba para as obras de recuperação do Edifício da Junta de
Freguesia, tendo em conta a instabilidade do mesmo.
O Sr. Presidente da Junta fez alguns esclarecimentos sobre o assunto, e
lembrou o Sr. Rui Miranda que existe de facto verba inscrita no orçamento para
o efeito.

ORDEM DO DIA


Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena Junho



Ponto
Ponto Dois - Correspondência



Ponto Três – Deliberações



Ponto Quatro – Informação Financeira

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

• Ponto Dois – Correspondência
1.

MOHER – Associação para o Desenvolvimento de S. Pedro de Moel

Presente ofício da MOHER datado de 06 de Junho, a enviar a Conta de
Gerência de 2010.
O Executivo tomou conhecimento.
2. Grupo Desportivo “Os Vidreiros”

Presente convite do Grupo Desportivo “Os Vidreiros” datado de 29 de Maio,
para o almoço comemorativo de Aniversário, a realizar no dia 26 de Junho.
O Executivo tomou conhecimento e irá estar presente o Sr. Presidente.
3. Sport Império Marinhense
Presente convite do Sport Império Marinhense datado de 08 de Junho, para o
Jantar comemorativo do 88º Aniversário, a realizar no dia 25 de Junho pelas
20.00 horas.
O Executivo tomou conhecimento e irá estar presente o Sr. Presidente.
4. Município da Marinha Grande

Presente convite do Município da Marinha Grande para a inauguração do
“Circuito Museológico da Casa-Museu Afonso Lopes Vieira – Lugar Literário”,
que terá lugar no dia 18 de Junho.
O Executivo tomou conhecimento.
5. ACAMG – Associação Concelhia de Associações da Marinha Grande

Presente convite da ACAMG datado de 13 de Junho, para assistir aos desfiles
das Marchas Populares da Marinha Grande, a decorrerem nos dias 17,18 e 19
de Junho 2011.
O Executivo tomou conhecimento e esteve presente o Sr. Presidente.
___________________________
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Ponto Três – Deliberações

6. Atlético Clube
Clube Marinhense

Presente ofício do Atlético Clube Marinhense a solicitar apoio monetário para a
realização do XII Torneio de Futebol Infantil, a ter lugar nos dias 17,18 e 19 de
Junho.
Nos termos do disposto da alínea l) do nº 6, do art.º 34º, da Lei nº 169/99,
republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por
maioria atribuir um apoio financeiro no valor de € 500,00, com três votos a favor
dos elementos da CDU e dois votos contra dos dois elementos do PSD, que
propuseram o valor de € 200,00.
Deliberação
Deliberação nº 43
7. Clube Desportivo Moitense
Presente ofício do Clube Desportivo Moitense a informar que vai realizar nos
dias 20, 21 e 22 de Agosto os festejos comemorativos do seu 71º Aniversário, e
solicitam a contribuição da Junta com alguma forma de patrocínio, para
minimizar as despesas com a organização das festas.
Nos termos do disposto da alínea l) do nº 6, do art.º 34º, da Lei nº 169/99,
republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por
unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de € 50,00.
Deliberação nº 43

_________________________________________________________
_________________________________________________________
•

Ponto Quatro - Informação Financeira

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

Do nº 317 ao nº 361, que totalizam (trinta e sete mil novecentos e sessenta e
um euros e oitenta e cinco cêntimos) 37.961,85 €.
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Ordens de Pagamento de Tesouraria:

Do nº 343 ao nº 349 e nº 351 e 352, que totalizam (dois mil trezentos e oitenta
e um euros e onze cêntimos) 2.381,11 €.
Balancete do Movimento de Fundos

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 17/06/2011, que apresenta
um total de disponibilidade no valor de 184.564,34 €
O Executivo tomou conhecimento.
_______________________________________________________________
Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião pelas
vinte e uma horas e da mesma se lavrou a presente acta, que depois de lida e
aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.

Presidente –

Secretário –

Tesoureiro –

Vogais:

Rui Miranda –

Conceição Santos –
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