Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO UM
Aos cinco dias do mês de Janeiro de dois mil e doze, pelas vinte e duas horas,
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

•

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 23/2011, 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.
• Foi deliberado pelo Executivo, recomeçar com as reuniões nas
Colectividades dos lugares da freguesia. A próxima ficou agendada para o
dia 19 de Janeiro de 2012, no Clube Recreativo Amieirinhense.
______________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
•

Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª 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 da 2ª Quinzena de Dezembro
Dezembro
Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na
2ª Quinzena do mês de Dezembro.
O Executivo tomou conhecimento.
_________________________________________________________________________
• Ponto Dois – Correspondência
1. Presente ofício da Drª Nelly Almeida – Psicóloga datado de 21 de
Novembro e recepcionado no dia 22 do mesmo mês, que anexamos,
para conhecimento, análise e eventual discussão.
O Executivo tomou conhecimento e foi deliberado o senhor Presidente
agendar com a Drª Nelly Almeida uma reunião, com ele próprio e o
vogal do PSD no Executivo senhor Rui Miranda, com o intuito de
discutir o assunto do oficio supra citado
2. ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias
Presente e.mail. da ANAFRE, datado de 28 de Dezembro de 2011, a
remeter o Boletim referente ao mês de Dezembro.
O Executivo tomou conhecimento.
3. Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro
Presente ofício da Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro
datado de 22 de Dezembro de 2011e recepcionado a 29 do mesmo
mês, a convidar para jantar comemorativo do seu 73º Aniversário, a
realizar no próximo dia 07 de Janeiro.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a vogal com
funções de secretária Dª Isabel Freitas.
________________________________________________________________________



__

Ponto Três – Deliberações

4. Móveis Miroma
Presente ofício da Firma Móveis Miroma
Miroma datado de 02 de Novembro
2011 e recepcionado a 18 do mesmo mês, a enviar orçamento para
eventual colocação de janelas e portas na sede da Junta de Freguesia:
o 1 Porta dupla em pinho tratado 262x110 com 6 vidros duplos
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o 4 Janelas em pinho tratado 180x110 rectas com vidros duplos
o 5 Janelas em pinho tratado 180 x110 redondas com 6 vidros duplos
o peitoris em pinho tratado para as respectivas janelas, com
assentamento e ferragens em inox, fornecimento em cru (sem
qualquer acabamento)
Orçamento – 14.100,00 (IVA incluído)
Nos termos do disposto da alínea h) do nº 1, 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 não adjudicar a obra a esta empresa Ma4b – Madeiras Ldª
orçamento nº 180/2011, por ser o que apresentou o melhor preço.
Mais se deliberou informar as empresas concorrentes do resultado desta
deliberação.
5. Caminho e Filho, Lda.
Lda
Presente ofício da Firma Caminho Filho, Lda. recepcionado a 18 de
Novembro 2011, a enviar orçamento para colocação de portas e janelas na
sede da Junta de Freguesia:
Fornecimento em pinho tratado ou casquinha
o 1 Porta dupla exterior 262x110, com 6 vidros duplos
o 4 Janelas 180x110 rectas com 6 vidros duplos
o 5 Janelas 180x110 redondas com 6 vidros duplos
o Peitoris para as respectivas janelas
Assentamento incluído com ferragens em inox, fornecimento em cru (sem
qualquer acabamento).Orçamento – € 11.908,00 (IVA incluído)
Validade do orçamento: 30 dias
Condições de pagamento: 30% na adjudicação
Restante na conclusão dos trabalhos
Nos termos do disposto da alínea h) do nº 1, 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 não adjudicar a obra a esta empresa, Ma4b – Madeiras Ldª
orçamento nº 180/2011, por ser o que apresentou o melhor preço.
Mais se deliberou informar as empresas concorrentes do resultado desta
deliberação.
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6. Ma4b – Madeiras, Lda.
Presente ofício da Firma Ma4b – Madeiras, Lda. recepcionado a 21 de
Novembro 2011, a enviar orçamento nº 180 /2011 para eventual
fornecimento do seguinte material:
Em madeira de pinho tratado ou casquinha em cru, na sede da Junta
de Freguesia:
o Vão de sacada em cru composto por; aro maciço em pinho tratado
ou casquinha c/ 7x5 c/ fixo (bandeira) c/ abertura p/ 2 vidros –
215x55x4.5 + 6 vidros duploa (4+6+5) incolores + ferragens
(dobradiças + fecho de carmone + vedante) + mecanização do
conjunto - 261x110x7 = € 485,00 unidade
unidade
o 4 - Vãos de janela em cru composto por: aro maciço em pinho
tratado ou casquinha c/ 7x5 c/ fixo (bandeira) c/ abertura p/ 2 vidros
e peitoril também em pinho tratado + 2 caixilhos em pinho tratado
ou casquinha c/ abertura p/ 2 vidros - 120x55x4.5 + 6 vidros duplos
(4+6+5) incolores + ferragens (dobradiças + fecho de Carmone +
vedante) + mecanização do conjunto – 175x110x7= € 384,00
unidade = € 1.536,00
o 5 Vãos de janela em redondo em cru composto por; aro maciço em
pinho tratado ou casquinha c/ 7x5 c/ fixo 8bandeira em redondo) c/
abertura

p/ 2 vidros e peitoril também em pinho tratado

+ 2

caixilhos em pinho tratado ou casquinha c/ abertura p/ 2 vidros –
120x55x4.5 + 6 vidros duplos (4+6+5) incolores + ferragens
(dobradiças + fecho de carmone + vedante) + mecanização do
conjunto – 175x110x7= € 439,00 unidade = € 2.195,00
Aplicação dos respectivos materiais e arrancar os existentes:
1- Vão com 2 folhas de sacada
2- Vão com 2 folhas de janela
3- Vão com 2 folhas de janela
Valor………………………………. € 960,00
Soma ………………………….. € 5.176,00
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A estes preços acresce o IVA à taxa legal em vigor, Validade da cotação: 30
dias; Prazo de entrega: a combinar
Nos termos do disposto da alínea h) do nº 1, 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 adjudicar a obra à empresa Ma4b – Madeiras Ldª orçamento nº
180/2011, por ser o que apresentou o melhor preço.
Mais se deliberou informar as empresas concorrentes do resultado desta
deliberação.

7. Ma4b – Madeiras, Lda
Presente ofício da Firma Ma4b – Madeiras, Lda.
Lda. recepcionado a 21 de
Novembro 2011, a enviar orçamento nº 181/2011 com o melhor preço
para eventual fornecimento e montagem de caixilharia em madeira com
marcação CE EN 14351:1 conforme especificações em anexo, na sede
da Junta de Freguesia:
Artº

Designação
Designação

Medidas

Qt.

Preço Unit.

Preço
Total

Fornecimento e montagem
de caixilharia de marca
com marcação CE refª.
J63,

em

madeira

casquinha,

vidro

4+14+5,
vedante

de
duplo

ferragens,
em

borracha

conforme desenhos.
Vão de sacada de 2 folhas
oscilobatente

+bandeira

fixa

2610x1100

1332.70€

1750x1100

4104.40€

Vão de janela de 2 folhas
oscilobatente + bandeira
fixa, com peitoril
Vão de janela de 2 folhas
oscilobatente + bandeira
fixa,

com

redondo

e

1

1332.70 €

peitoril.
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Vãos

com

cremona 1750x1100

exterior não tem uma boa

5340,00€
4

1026.10€

5

1068.00€

vedação nem isolamento,
pelo que não poderemos

Nota passar o Certificado de
Conformidade.

Preço Mercadoria …10.777,10
10.777,10 € - Acresce o IVA à taxa legal em vigor

Nos termos do disposto da alínea h) do nº 1, 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 não adjudicar a obra à empresa, Ma4b – Madeiras Ldª,
orçamento nº 180/2011, por ser o que apresentou o melhor preço.
Mais se deliberou informar as empresas concorrentes do resultado desta
deliberação
Deliberação nº 01
8. Atlético Clube Marinhense
Presente ofício do Atlético Clube Marinhense datado de 21 de Dezembro de
2011 e recepcionado no dia 22 do mesmo mês, a solicitar a contribuição da
Junta de Freguesia, na conclusão das obras de acabamento do recinto de
jogos que possui, no lugar da Portela.
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, para aquisição de
balizas de Futebol de onze, solicitando para o efeito a cópia da factura
relativa à aquisição das mesmas.
Deliberação nº 02
9. UNICEF
Presente ofício da UNICEF, recepcionado no dia 23 de Dezembro 2011, a
solicitar um donativo para que possam continuar a salvar vidas de crianças.
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 € 110,00 para aquisição de 25.000
pastilhas para purificar a água.

Deliberação nº 03
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Ponto Cinco - Informação Financeira

Foram apresentados os Movimentos Financeiros da Autarquia:
Ordens de Pagamento:
Do nº 814 ao nº 871, que totalizam € 25.325,15 (vinte e cinco mil trezentos e vinte
e cinco euros e quinze cêntimos).
Operações de Tesouraria:
Com o nº 835, do nº 861 ao 867 e os nºs 870 e 871, que totalizam € 2.474,72
(dois mil quatrocentos e setenta e quatro euros e setenta e dois cêntimos).
Alterações Orçamentais com o nº 9 e nº 10 (referentes ao ano de 2011)
2011):
Presentes Alterações à Despesa, que totalizam respectivamente os valores de
3.500,00 e 1.900,00 €.
Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 04/01/2012, que apresenta um
total de disponibilidade no valor de € 216.426,20 (duzentos e dezasseis mil,
quatrocentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos).
_________________________________________________________________________
Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião pelas
vinte três horas e dez 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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