Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO TRÊS
Aos seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e treze, pelas vinte e duas horas e
cinquenta 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

•

Isabel Maria Valente Rocha Paixão

•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Maria da Conceição Bandola Torres

Verificou-se a falta da Vogal Liliana Maria Amorim da Costa, que justificou.
______________________________________________________________________

ANTES DA ORDEM DO DIA
•

Foi aprovada por unanimidade a ata nº 2/2013.

 O Vogal do PSD Rui Agostinho Miranda apresentou uma declaração de
voto.

Declaração de Voto
“- O vogal do PSD, Rui Joaquim Agostinho Miranda, com representação
neste executivo, declara que não concorda 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 despendido, e o saldo da conta corrente.
O membro do PSD acima referido, pretende que os documentos,
designadamente as facturas referentes aos períodos acima citados, sejam
apresentadas na actual reunião de executivo, para que todos os membros
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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

•

Ponto Dois – Correspondência

•

Ponto Três – Deliberações

•

Ponto Quatro - Informação Financeira

2ª Quinzena de Janeiro

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

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 2ª
quinzena do mês de Janeiro.
______________________________________________________________________
Antes de se dar início à Ordem de Trabalhos, foi recebida uma Comissão do
Rancho Folclórico de Picassinos, constituída por quatro elementos. Artur
Francisco responsável principal desta Comissão, entregou o Relatório de
Despesas do Rancho para conhecimento e análise da Junta de Freguesia.
Prestou algumas informações relativas à actividade do Rancho referindo que as
dificuldades são cada vez maiores, salientando que apesar de tudo é
gratificante, sentiram um grande acolhimento nas deslocações que efectuam.
Não quiseram deixar de salientar que o Rancho Folclórico de Picassinos ainda
se consegue manter graças ao esforço da Comissão, dos seus elementos, de
familiares e amigos em pequenas organizações que realizam, e essencialmente
ao apoio por parte da Junta de Freguesia.
________________________________________________________________________
Ponto Dois – Correspondência

1. Presente ofício da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson
Parkinson,
datado de 31 de Janeiro 2012 e rececionado a 04 de Fevereiro do mesmo
ano, a enviar o recibo no valor de € 850,00, referente ao apoio atribuído
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por esta Junta de Freguesia e a agradecer o mesmo. O Executivo tomou
conhecimento.
Ponto Três – Deliberações

2. Presente ofício da ACAMG – Associação Concelhia de Associações
daMarinha Grande datado de 31 de Janeiro de 2013 e rececionado no
mesmo dia, a informar que está a organizar os desfiles de rua de Carnaval
2013, nos dia 10 e 12 de Fevereiro junto ao Parque da Cerca, contando até à
data coma inscrição de seis Colectividades, que se estima a participação de
cerca de duzentos foliões. Solicita esta Associação o apoio logístico e
financeiro possível.

Anexam o seguinte orçamento:
Ajudas para os participantes nos desfiles –

3.400,00 €

Custos com material de animação -

1.300,00 €

Propaganda

1.000,00 €

-

Segurança -

1.600,00 €

Som -

1.300,00 €

TOTAL

8.600,00 €

Neste ponto a vogal Dª Isabel Freitas ausentou-se da reunião, por pertencer
aos Corpos Sociais desta Associação. Os vogais da CDU propuseram um
apoio financeiro no valor de 1.000,00 €.
Os vogais do PSD propuseram que esta iniciativa não fosse apoiada e
apresentaram declaração de voto.
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 1.000,00 €, com dois votos contra do PSD e três
votos a favor da CDU.
Deliberação nº 6

Declaração de Voto “ - Na agenda número 3, ponto 3 deliberações, parágrafo
2 – ACAMG – Associação Concelhia de Associações da Marinha Grande, os
membros do PSD neste executivo, entendem que, devido às enormes
dificuldades económicas que muitos dos munícipes da nossa freguesia
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atravessam, é inoportuno e inconveniente, a atribuição de subsídios para
actividades desta natureza. Entendemos portanto, que será mais justo
canalizar verbas desta instituição para causas sociais a estabelecer.
Rui Miranda
Conceição Torres”

3.Presente ofício da Associação Portuguesa de Deficientes,
Deficientes datado de 23 de
Janeiro 2013 e rececionado a 30 de Janeiro do mesmo ano, a informar que
pelo facto da Associação receber poucos donativos de entidades privadas e
os subsídios das autarquias serem cada vez em menor número, compromete
a curto prazo a prestação de serviços às pessoas com deficiência da região
de Leiria e a concretização de atividades. Assim, solicitam um apoio
financeiro para poderem dar continuidade ao Plano de Atividades que junto
anexam.

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 € 1.350,00.
Deliberação nº 7

4. Presente requerimento de Rosa Encarnação Ramos da Silva,
Silva casada,
Auxiliar, com residência em Caminho da Moita nº 4 - Pilado, com o Bilhete de
Identidade nº 6575163, na qualidade de filha de Adelino António Ramos
falecido em 08 de Novembro de 2012, solicita a compra de uma sepultura no
cemitério do Pilado, com o nº 271. Considerando a informação dos serviços
que refere que o requerente reúne as condições exigidas pelo regulamento
do cemitério, para a aquisição solicitada, ao abrigo da alínea d), do nº 6 do
artº 34º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo na Lei n
º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por unanimidade,
conceder à requerente Rosa Encarnação Ramos da Silva a sepultura nº 271,
no Cemitério do Pilado.
Deliberação nº 8
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Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiro
Ordens de Pagamento:
Pagamento:
Do nº 38 ao nº 70,
70 que totalizam € 10.182,
182,47(dez
47
mil cento e oitenta e dois
euros e quarenta e sete cêntimos).

Balancete do Movimento de Fundos

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 05/02/2013, que
apresenta um total de disponibilidade no valor de € 321
321.612
612,06 (trezentos e
vinte e um mil, seiscentos e doze euros e seis cêntimos).

Por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião
pelas vinte e duas horas e trinta minutos, da mesma se lavrou a presente
acta, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.

Presidente:

Tesoureiro:

Secretário:

VOGAIS:
VOGAIS

Isabel Paixão:

Rui Miranda:

Conceição Torres:
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