Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO UM
Aos seis dias do mês de Janeiro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e
quarenta e cinco minutos, nas instalações da Junta de Freguesia, sitas na Rua
25 de Abril na 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

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos

•

Liliana Maria Amorim da Costa

Não compareceram a vogal Isabel Maria Valente da Rocha Paixão devido a
problemas de saúde, e o vogal Rui Joaquim Agostinho Miranda por motivo de
doença de um familiar, pelo que as faltas foram justificadas.
A acta nº 25 foi aprovada por unanimidade.
ORDEM DO DIA
•

Ponto Um – Correspondência

•

Ponto Dois – Deliberações

•

Ponto Três – Informação Financeira

_____________________________________________________________________
•
1.

Ponto Dois – Correspondência

Sport Operário Marinhense

Presente carta do Sport Operário Marinhense datada de 23 de Dezembro, a
agradecer a colaboração prestada nos serviços e transporte de um piano,
mesas, cadeiras e aquecedores para a sua Escola de Artes & Movimento.
O Executivo tomou conhecimento
2.

Agrupamento
Agrupamento de Escolas
Escolas Guilherme Stephens

Presente ofício do Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens, datada de 20
de Dezembro a agradecer o contributo económico destinado à compra de
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software para os alunos da Unidade de Ensino Estruturado, para crianças com
perturbações do espectro do Autismo, aproveitam para enaltecer o gesto do
executivo da Junta de Freguesia, assim como o espírito de solidariedade,
terminando desejando Boas Festas e um Feliz Ano Novo.
O Executivo tomou conhecimento.
3.

Conferência de S. Vicente e Paulo

Presente carta da Conferência de S. Vicente de Paulo datada de 23 de
Dezembro, a agradecer reconhecidamente à Junta de Freguesia, pelo facto de
se ter feito representar por um dos membros do seu executivo, na Festa de
Natal destinada a crianças carenciadas da paróquia, que levaram a efeito no
passado dia 18 de Dezembro.
O Executivo tomou conhecimento.
4.

Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro – Ordem

Presente carta da SIR-1º Janeiro da Ordem, datada de 22 de Dezembro a
convidar para estar presente no Jantar de seu 72º Aniversário, a realizar no dia
8 de Janeiro de 2011 pelas 20,00 h nas instalações da Colectividade.
O Executivo tomou conhecimento, estará presente o Presidente da Junta.
5.

ASURPIASURPI- Associação Sindical União Reformados Pensionistas e Idosos
Idosos

Presente carta da ASURPI, datada de 27 de Dezembro,
Dezembro a agradecer a
colaboração prestada pela Junta de Freguesia, para a realização do seu
almoço de Natal, realizado no passado dia19 de Dezembro.
O Executivo tomou conhecimento.
6.

ASURPIASURPI- Associação Sindical
Sindical União Reformados Pensionistas e Idosos

Presente carta da ASURPI a convidar para as comemorações do 2º
aniversário da OFICINA DA CULTURA, cujo programa é o seguinte:
•

12.30 h na sede da ASURPI – Almoço Comemorativo do 2º
Aniversário da Oficina da Cultura;

•

14.30 h Sessão de Autógrafos da escritora Júlia Guarda Ribeiro,
na 2ª edição aumentada do seu livro “Mulheres da Marinha
Grande”, seguida de uma palestra sobre a vida e a obra de
Joaquim Gomes um lutador pela paz e pela liberdade, pela
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dirigente do PCP e do Sindicato da Industria Vidreira “Etelvina
Ribeiro”
•

16.30 h Matinée dançante e actuação do Grupo de Cantares da
ASURPI

O Executivo tomou conhecimento, estará presente o Presidente da Junta.
_____________________________________________________________________
•

Ponto Três – Deliberações

7. Sport Lisboa e Marinha
Presente carta do S.L. e Marinha, datado de 3 de Janeiro,
Janeiro a solicitar o apoio
da Junta de Freguesia para a deslocação da sua equipa de veteranos à ilha
da Madeira nos próximos dias 14,15 e 16 de Janeiro, para participar num
Torneio Internacional de Veteranos com as seguintes equipas: Sporting Clube
Santacruzense; Clube Santacruzense de Londres; Sport Lisboa e Marinha;
Associação Desportiva da Camacha; a realizar no Complexo Desportivo
Braulio França em Santa Cruz na ilha citada em epígrafe, cujo orçamento
ascende a cerca de dez mil trezentos e vinte euros.
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, conceder um apoio no valor de € 600,00 euros.
Deliberação nº 01.
01.

8.

Rodrigo Manuel Mata Domingues

Presente requerimento de Rodrigo Manuel Mata Domingues solteiro, instrumentista,
residente na Rua dos Moitas nº 12 - Pilado, solicitando a compra de uma sepultura no
cemitério do Pilado, com o nº 265, onde se encontra sepultado seu pai, Manuel
Rodrigues Domingues, falecido em 27-12-2010.
Considerando a informação dos serviços que refere que a 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 nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por
unanimidade, conceder ao requerente Rodrigo Manuel Mata Domingues, a sepultura
nº 265, no Cemitério do Pilado.

Deliberação nº 02.
02.
_____________________________ Acta Um – 06/01/2011________________________

3

Junta de Freguesia da Marinha Grande

9.

Ministério da Educação – Direcção Regional do Centro
Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens

Presente ofício do Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens, nomeadamente do
Clube de Patinagem de Velocidade, datado de 04 de Janeiro,
Janeiro a dar conta que, na
sequência do seu pedido de apoio há um ano atrás este Clube já se encontra filiado
desde 15 de Abril de 2010, na Federação Portuguesa de Patinagem.
Dão ainda conta das actividades que desenvolveram no ano transacto, graças ao
apoio dado pela Junta de Freguesia da Marinha Grande.
Anexam também o Plano de actividades para a época 2011, apelando para que o seu
crescimento seja efectuado de uma forma mais rápida e mais alargada, permitindo-lhe
enriquecer o citado Plano de Actividades, solicita o apoio possível.

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
conceder um apoio n valor de € 300,00 euros.

Deliberação nº 03.
03.
____________________________________________________________________
•

Ponto Quatro – Informação Financeira

O Tesoureiro Telmo Rodrigues deu conhecimento da 5ª Alteração ao
Orçamento da Despesa no valor de 200,00 €.
Apresentou de seguida os Movimentos Financeiros da Autarquia:
Ordens de Pagamento:
Do Nº 833 ao nº 913, que totalizam €46.486,32
Nºs 1 e 2 referentes ao ano 2011 que totalizam 2.487,00 €
Ordens de Pagamento e Operações de Tesouraria
Tesouraria
Do nº 897 e 898 e 901 ao 908, que totalizam 2.365,88 €
Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 05/01/2011, que apresenta
um total de disponibilidade no valor de € 112.725,52.
O Executivo tomou conhecimento.
______________________________________________________________________
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Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião
pelas vinte e duas horas cinquenta 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 –

Vogais:

Conceição Santos -

Liliana Costa -
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