Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO DEZOITO
DEZOITO
Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro de dois mil e doze, pelas vinte e uma
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

•

Liliana Maria Amorim da Costa

•

Maria da Conceição Bandola Torres

___________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA
• Foi aprovada por unanimidade a ata nº 17.
• Os vogais do PSD Rui Joaquim Agostinho Miranda e Liliana Maria Amorim da
Costa apresentaram declaração relativa às actas, que a seguir se transcreve:
Declaração
“- Os vogais do PSD, Rui Joaquim Agostinho Miranda e Liliana Maria Amorim
da Costa, com representação neste executivo, declaram que aprovam as
actas nº 13 e 14, no entanto, não concordam 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 dispendido, e o saldo da conta corrente.
Os membros do PSD acima referidos, pretendem que os documentos,
designadamente as facturas referentes aos períodos acima citados, sejam
apresentadas na actual reunião de executivo, para que todos os membros do
mesmo, quer estejam a tempo inteiro, ou a tempo parcial no executivo,
_______________________________ Acta dezoito – 24/10/2012________________________

1

Junta de Freguesia da Marinha Grande

tenham conhecimento a quem se destinam, assim como os respectivos
valores.
Marinha Grande, 23 de Maio de 2012”
___________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
•

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

•

Ponto
Ponto Dois – Correspondênci
Correspondência
espondência

•

Ponto Três – Deliberações

•

Ponto Quatro – Informação Financeira

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

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 1ª
Quinzena do mês de Outubro.
____________________________________________________________________
Ponto Dois – Correspondência
1. Presente convite da VALORLIS datado de 12 de Outubro 2012 e rececionado a
16 de Outubro do mesmo ano, para participar na reunião de Acompanhamento da
Valorlis, no próximo dia 15 de Novembro pelas 17.00 horas, nas instalações da Sede
da Valorlis, na Quinta do Banco – Parceiros – Leiria.
O Executivo tomou conhecimento.
2. Presente convite da SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla datado
de 22 de Outubro 2012 e rececionado a 24 de Outubro do mesmo ano, para um
evento que vão realizar dia 11 de Novembro de 2012, com o intuito de
comemorarem o Dia de S. Martinho / Magusto e para inaugurarem oficialmente as
novas instalações da SPEM de Leiria.
O Executivo tomou conhecimento.
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Ponto Três – Deliberações
2. Presente ofício da ASURPI – Associação Sindical Reformados Pensionistas e
Idosos,
Idosos datado de 4 de Outubro 2012 e recepcionado a 9 de Outubro do mesmo
ano, a solicitar apoio para suportar os encargos com a Universidade Sénior da
Marinha Grande, apresentam um Mapa com relatório de despesas já efectuadas e o
um orçamento com valores de várias necessidades que têm para funcionar, que
passamos a enumerar:

Despesas efectuadas

Valor

Material restauro das salas

80,00 €

Tampos para mesas

240,00 €

Manutenção de 6 computadores

150,00 €

Festa de Inauguração

100,00 €

Materiais pedagógicos para as aulas

100,00 €

Divulgação

400,00 €

TOTAL

1.070,00 €

Despesas previstas

Valor

Projector Data-Show

500,00 €

Instalação da Internet

600,00 €

Festa de Natal da Universidade

150,00 €

Festa de Final do Ano Lectivo

150,00 €

Visitas de Estudo (6 ao longo do ano)

1.000,00 €

Materiais de apoio às aulas

200,00 €

TOTAL

2.800,00 €

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
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o valor de € 2.000,00 (dois mil euros) por proposta dos membros do PSD, e com a
qual os membros da CDU concordaram.
Deliberação
Deliberação nº 53
____________________________________________________________
Ponto Quatro - Informação Financeira

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Ordens de Pagamento:
Pagamento:
Do nº 742 ao nº 769,
69 que totalizam € 28.
28.663,
663,16 (vinte e oito mil seiscentos e sessenta e três
euros e dezasseis cêntimos).
Ordens de Pagamento
Pagamento Operações de Tesouraria
Tesouraria
Do nº 743 ao nº 751,
751 que totalizam € 2.031,
2.031,39 (dois mil trinta e um euros e trinta e nove
cêntimos)
Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 23/
23/10/2012
10/2012,
/2012 que apresenta um total de
disponibilidade no valor de € 322.
322.483,
483,38 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta
e três euros e trinta e oito cêntimos).

Por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião pelas
vinte e duas horas e vinte 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:
Vogais:

Isabel Paixão –

Rui Miranda –

Liliana Costa –
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Conceição Torres
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