Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO CINCO
Ao primeiro dia do mês de Março de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e
vinte minutos, nas instalações da Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de
Janeiro, sitas na Rua António Matos Bonita no lugar da Ordem, reuniu em sessão
ordinária, o Executivo da Junta de Freguesia sob a presidência do Senhor
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

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço

_________________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA
 Foi aprovada por unanimidade a Acta nº 4/2012, exclui-se desta
unanimidade o ponto quatro (informação financeira), por os vogais do PSD
considerarem insuficiente a informação que lhes é facultada nas reuniões do
Executivo.
• Antes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente informou o restante Executivo, da
reunião que teve com o Sr. Presidente da Câmara Municipal e seu Executivo
e com os restantes Presidentes de Junta do Concelho, para debater o
assunto sobre a Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro, que aprova as regras
aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das
entidades públicas, onde o Presidente Camarário solicitou aos Presidentes
de Junta, alguma tolerância num possível atraso de pagamento de algumas
verbas.

•

Informou também, que a equipa do alcatrão encontra-se parada devido a
uma avaria verificada no cilindro.
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ORDEM DO DIA
•

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

•

Ponto
Ponto Dois – Correspondência

•

Ponto
Ponto Três – Deliberações

•

Ponto Quatro - Informação Financeira

• Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Fevereiro
Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na
2ª Quinzena do mês de Fevereiro.
O Executivo tomou conhecimento.
____________________________________________________________________
• Ponto Dois – Correspondência
1. Presente convite do Clube Automóvel da Marinha Grande datado de 20 de
Fevereiro 2012 e recepcionado) a 27 de Fevereiro do mesmo ano, a
convidar para o jantar comemorativo do seu 42º Aniversário, a realizar no
próximo dia 3 de Março no Hotel Mar & Sol – S. Pedro de Moel pelas
20.00horas.
O Executivo tomou conhecimento, não será possível estar alguém
presente.
2. Presente ofício do Clube Recreativo Amieirinhense datado de 23 de
Fevereiro 2012 e recepcionado a 28 de Fevereiro do mesmo ano, a enviar
o Plano de Actividades Culturais, e Desportivas do Clube para o ano de
2012 e a apresentação da sua Orquestra.
Informam também que contam com habitual apoio (logístico, material ou
financeiro) da Junta de Freguesia para a realização das suas actividades.
O Executivo tomou conhecimento.

_____________________________ Acta cinco – 01/03/2012________________________

2

Junta de Freguesia da Marinha Grande

3. Presente ofício do Atlético Clube Marinhense datado de 15 de Fevereiro
2012 e recepcionado a 28 de Fevereiro do mesmo ano, a convidar para o
Jantar comemorativo do 89º Aniversário do clube, a realizar no próximo dia
09 de Março pelas 20 horas, no Hotel Mar e Sol em S. Pedro de Moel
O Executivo tomou conhecimento, não será possível estar alguém presente.
4. Presente ofício da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias a
informar que a proposta de Lei nº 44/XII impõe como critério para a
agregação de Freguesias a aplicação de percentagens que, no entender da
ANAFRE, são inaplicáveis, estabelecendo distinções entre Freguesias
urbanas e Freguesias não urbanas e admitindo variações em função do
nível dos Municípios. Assim, considerando as conclusões do XIII
Congresso, o Conselho Directivo da ANAFRE, tendo em desenvolvimento
um conjunto de audiências com os Grupos Parlamentares, Partidos
Políticos com representação parlamentar e Governo, decidiu promover um
magno Encontro Nacional de Freguesias, a realizar no próximo dia 10 de
Março no Centro de Congressos de Lisboa, das 14.00 às 19.00 horas.
)

O Executivo tomou conhecimento.
____________________________________________________________________
• Ponto Três – Deliberações
5. Presente ofício do Moto Clube de Marinha
Marinha Grande datado de 17 de
Fevereiro de 2012 e recepcionado em 20 de Fevereiro, a informar que vai
organizar nos Pavilhões da FAE no período de 05 a 08 de Abril 2012, um
evento denominado “Bike Show I” que irá consistir em Stand’s de Moto
Clubes de Portugal, várias Exposições e Animação Cultural. Assim, e para
fazer face às despesas inerentes ao evento, solicitam a colaboração desta
Junta de Freguesia no que for possível.
Por dificuldades de aplicação da Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro, que
aguarda diploma governamental que defina entre outras, as regras que nos
possam orientar na atribuição de apoios monetários, foi deliberado informar
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esta associação de que o seu pedido fica em suspenso, até que esta
situação seja ultrapassada.
6. Presente ofício da Associação
Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal
Galego, datado de 15 de Fevereiro 2112 e recepcionado a 16 de Fevereiro
do mesmo ano, a solicitar apoio financeiro para a realização da 1ª Prova de
Mini-Motocross a realizar no dia 15 de Julho 2012.
Por dificuldades de aplicação da Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro, que
aguarda diploma governamental que defina entre outras, as regras que nos
possam orientar na atribuição de apoios monetários, foi deliberado informar
esta associação de que o seu pedido fica em suspenso, até que esta
situação seja ultrapassada.

•

Ponto
Ponto Quatro - Informação Financeira
)

Foram apresentados os Movimentos Financeiros da Autarquia:
Ordens de Pagamento:
Do nº 120 ao nº 162,
62 que totalizam € 27.625,19 (vinte e sete mil seiscentos e vinte
cinco euros e dezanove cêntimos).
Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria
Com o nº 124 que totaliza € 123,90 (cento e vinte e três euros e noventa cêntimos).

Balancete do Movimento de Fundos
Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 29/02/2012, que apresenta um
total de disponibilidade no valor de € 254.889,37 (duzentos e cinquenta e quatro mil,
oitocentos e oitenta e nove euros e trinta e sete cêntimos).

_________________________________________________________________________
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Por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião pelas
vinte e uma horas e cinquenta 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:
Isabel Paixão –
Rui Miranda –
Liliana Costa –
Conceição Cabaço –
)
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