Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO VINTE E TRÊS
Aos vinte dias do mês de Dezembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e
quarenta 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 Pereira de Freitas

•

Isabel Maria Valente Rocha Paixão

•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Liliana Maria Amorim da Costa

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço

Faltou o Tesoureiro Telmo Rodrigues, que justificou a sua falta.
_________________________________________________________________________

Antes de dar início ao Período Antes da Ordem do Dia foi recebida a Direcção
do Atlético Clube Marinhense, composta pelos Senhores: Dr. Robalo, Senhor
Carlos Reis Senhor Delfim Duarte e Senhor Virgílio.
O Dr. Robalo Presidente da Direcção do Clube supra citado, deu algumas
informações sobre as obras realizadas recentemente no Campo de Jogos da
Portela, aproveitando para solicitar a contribuição da Junta de Freguesia na
conclusão das obras de acabamento, nomeadamente com a oferta de alguns
materiais essenciais para acabamento da zona de jogo, tais como; brita,
acabamento em semi penetração da zona destinada ao público, e ainda a
oferta de um par de balizas em alumínio para futebol de onze. Esta reunião
terminou cerca das vinte e duas horas e cinquenta minutos.
ANTES DA ORDEM DO DIA
Foram aprovadas por unanimidade as Actas nº 21 e 22/2011
______________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
•

Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Dezembro
Dezembro

•

Ponto
Ponto Dois – Correspondência

•

Ponto Três – Deliberações

•

Ponto
Ponto Quatro – Informação Financeira
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• Ponto Um – Mapa de Trabalhos
Trabalhos da 1ª Quinzena de Dezembro
Dezembro
Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na
1ª Quinzena do mês de Dezembro.
O Executivo tomou conhecimento.
_________________________________________________________________
• Ponto Dois – Correspondência
Correspondência
1. Município da Marinha Grande
Presente ofício do Município da Marinha Grande, datado de 13 de
Dezembro de 2011 e recepcionado no dia 16 do mesmo mês, a
remeter a “Moção – Extinção da Freguesia da Moita” aprovada por
unanimidade na reunião ordinária do Executivo da Câmara Municipal
no dia 07 de Dezembro de 2011, para conhecimento do Executivo da
Junta de Freguesia.
O Executivo tomou conhecimento.
________________________________________________________________________



Ponto Três – Deliberações

2. SPEM
SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla
Presente ofício da SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla
datado de 12 de Dezembro 2011 e recepcionado a 13 do mesmo mês, a
informar das várias actividades que levam a efeito com os seus doentes e
familiares, e informam das dificuldades com que se deparam para as
poder concretizar. Assim tomam a liberdade de solicitar uma vez mais
algum apoio financeiro para lhes permitir levar a efeito a realização de
actividades que lhes possibilitem atingir os seus objectivos, e tão
importantes para os portadores desta patologia.
Nos termos do disposto da 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 um apoio no valor de € 300,00 (trezentos euros)
Deliberação nº 82
3. Clube Atletismo de Marinha Grande
Presente ofício do Clube Atletismo de Marinha Grande,
Grande, recepcionado no
dia 09 de Dezembro 2011, a informar das competições agendadas para a
_____________________________ Acta Vinte e três – 20/12/2011________________________

2

Junta de Freguesia da Marinha Grande

época que se inicia, salientando as várias dificuldades com que o Clube se
defronta, nomeadamente com a aquisição de novos equipamentos para os
atletas. Nesse sentido solicita o apoio desta Junta para a aquisição dos
referidos equipamentos.
Nos termos do disposto da 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 um apoio no valor de € 1.000,00 (mil euros).
Deliberação nº 83
__________________________________________________________________
• Ponto Cinco - Informação Financeira
O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:
Ordens de Pagamento:
Do nº 8785 ao nº 813, que totalizam € 21.423,04 (vinte e um mil quatrocentos e
vinte e três euros e quatro cêntimos).
Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 19/12/2011, que apresenta
um total de disponibilidade no valor de € 227.251,98 (duzentos e vinte e sete
mil, duzentos e cinquenta e um euros e noventa e oito cêntimos).
_________________________________________________________________________
Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião
pelas vinte três horas e quinze minutos, da mesma se lavrou a presente acta,
que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.
Presidente –
Secretário –
Vogais:
Isabel Paixão –
Rui Miranda –
Liliana Costa –
Conceição Cabaço –
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