Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO DOIS
Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro de dois mil e treze, 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

•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Liliana Maria Amorim da Costa

•

Maria da Conceição Bandola Torres

Verificou-se a falta da Vogal Isabel Paixão, que justificou.
______________________________________________________________________

ANTES DA ORDEM DO DIA
•

Foi aprovada por unanimidade a ata nº 1/2013.

 Os Vogais do PSD Rui Agostinho Miranda e Liliana Maria Amorim da
Costa apresentaram uma declaração de voto.

Declaração de Voto
“- Os vogais do PSD, Rui Joaquim Agostinho Miranda e Liliana Maria
Amorim da Costa, com representação neste executivo, declaram que 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 despendido, e o saldo da conta corrente.
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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,
tenham conhecimento a quem se destinam, assim como os respectivos
valores.
________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
•

Ponto Um – Mapa de Trabalhos da

•

Ponto Dois – Correspondência

•

Ponto Três – Deliberações

•

Ponto Quatro - Informação Financeira

1ª Quinzena de Janeiro

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

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 1ª
quinzena do mês de Janeiro.
______________________________________________________________________

Ponto Dois – Correspondência

1. Presente ofício do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, datado
de 09 de Janeiro 2013 e recepcionado no dia 14 de Janeiro do mesmo ano, a
convidar para as comemorações do 79º Aniversário da “Revolta do Movimento
Operário do 18 de Janeiro de 1934”. Junto enviam folhetos referentes às
Comemorações para afixar nas nossas instalações.
O Executivo tomou conhecimento, o Presidente da Junta esteve presente nas
Comemorações.
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2. Presente ofício da Firma Ferreira & Filhos,
Filhos datado de 07 de Dezembro de
2012 e rececionado a10 de Janeiro de 2013, a convidar para a inauguração das
suas instalações remodeladas, no dia 19 de Janeiro a partir das 12 horas.
O Executivo tomou conhecimento, esteve presente a Vogal com funções de
Secretária, Isabel Freitas.

2. Presente ofício da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental,
Mental datado de 16 de Janeiro de 2013 e rececionado no dia 17 de
Janeiro do mesmo ano, a convidar para o seu Aniversário que será festejado
com um Jantar de Fados, no dia 02 de Fevereiro no Hotel Miramar em S. Pedro
de Moel.
O Executivo tomou conhecimento, por indisponibilidade de agenda não foi
possível estar alguém presente.

3. Presente ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio – Picassinos,
Picassinos
datado de 11 de Janeiro 2013 e recepcionado no mesmo dia, a solicitar a
marcação de uma reunião entre o Executivo da Junta e a Comissão do Rancho
Folclórico de Picassinos, com a finalidade de apresentar a nova Comissão e o
Plano de Actividades para o Ano 2013.
O Executivo tomou conhecimento e deliberou marcar a reunião para o próximo
dia 06 de Fevereiro.

4. Presente email da Associação Cultural e Recreativa da Comeira,
Comeira datado de
18 de Janeiro e rececionada a 23 do mesmo mês, a convidar para o almoço de
aniversário da sua Coletividade, a realizar no próximo dia 27 de Janeiro pelas
13.00 H nas suas instalações.
O Executivo tomou conhecimento, esteve presente o Presidente da Junta.

5. Presente ofício da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho
da Marinha Grande, datada de 17 de Janeiro e rececionada a 22 do mesmo
mês, a convidar para a Sessão Solene de entrega de Galardões a alguns
associados, a realizar no Hotel Cristal da Marinha Grande no dia 15 de Fevereiro
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pelas 21.00 Horas. O Executivo tomou conhecimento e estará presente o
Presidente da Junta.

6. Presente ofício da Firma Ferreira e Filhos, Lda.
Lda datado de 21 de Janeiro 2013
e rececionado a 24 de Janeiro do mesmo ano, a agradecer a presença da Dª
Isabel Freitas, na festa dos 20 anos daquela firma, que se realizou no passado
dia 19 de Janeiro.
O Executivo tomou conhecimento.
________________________________________________________________________
Ponto Três – Deliberações

8. Presente ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego
Galego,
datado de 17 de Janeiro de 2012, e rececionado no dia 18 de Janeiro do mesmo
ano, a solicitar apoio financeiro para pagamento a uma empresa de Limpezas,
para efetuarem limpeza na habitação de uma munícipe (utente daquela
instituição) a qual tem dificuldades a nível motor e com fracos recursos
financeiros. Devido à sua situação de saúde a mesma tem dificuldades em
executar as tarefas domésticas, levando a que a sua habitação não possua os
cuidados necessários, e neste momento necessita de uma limpeza profunda.
Junto enviam dois orçamentos:
Guilimpa - Limpeza da Cozinha, sala, corredor, casa de banho e um quarto –
150,00 €
TSL Tomás – Limpeza de cozinha, sala, casa de banho e um quarto – 180,00 €

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 à Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego
valor de € 184,50, correspondente ao valor mais baixo apresentado pela Firma –
Guilimpa.
Neste ponto, a vogal Isabel Freitas ausentou-se da sala, por pertencer aos
Corpos Sociais desta Associação.
Deliberação nº 4
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9. Presente ofício do Clube de Atletismo de Marinha Grande,
Grande datado de 10 de
Janeiro 2013 e rececionado a 21 de Janeiro do mesmo ano, a solicitar à
semelhança de anos anteriores, um apoio financeiro para poderem participar
nas diversas competições a nível nacional, e para a realização dos eventos
agendados, tais como 6º Corta Mato jovem “Rota do Vidro”, Convívio Jovem no
Estádio Municipal, em Março, e 26ª Milha de Cristal em Abril de 2013, assim
como para ajudar na aquisição de novos equipamentos, dado que muitos dos
equipamentos dos atletas já vão deixando de lhes servir.
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 o valor de € 1,000,00 (mil euros).
Deliberação nº 5



Ponto Quatro - Informação Financeira

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Ordens de Pagamento:
Pagamento:
Do nº 6 ao nº 37,
37 que totalizam € 18.
18.695,
695,82 (dezoito mil seiscentos e noventa e
cinco euros e oitenta e dois cêntimos).
Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria:
Do nº 7 ao nº 14 e o nº 18 e 25 que totalizam € 2.075,85 (dois mil setenta e cinco euros
e oitenta e cinco cêntimos).

Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 23/01/2013, que apresenta
um total de disponibilidade no valor de € 331.
331.142,
142,83 (trezentos e trinta e um mil,
cento e quarenta e dois euros e oitenta e três cêntimos).
Por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião pelas
vinte e duas horas e trinta minutos, da mesma se lavrou a presente acta, que
depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.
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Presidente:

Tesoureiro:

Secretário:

VOGAIS:

Rui Miranda Liliana Costa –

Conceição Torres -
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