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ACTA NÚMERO VINTEACTA NÚMERO VINTEACTA NÚMERO VINTEACTA NÚMERO VINTE    E UME UME UME UM    
 

Aos seis dias do mês de Dezembro de dois mil e onze, 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 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 DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIA    
    

� A acta nº 20 foi aprovada por maioria, com duas abstenções dos vogais 

Isabel Paixão e Rui Miranda, por não estarem presentes na reunião 

anterior. Exclui-se desta maioria o ponto cinco (informação financeira), por 

os vogais do PSD considerarem insuficiente a informação que lhes é 

facultada nas reuniões do Executivo. 

 

� Foi deliberado a realização de uma reunião extraordinária, para o próximo 

dia 13 de Dezembro, para análise discussão do Plano de Actividades 

Orçamento PPI e Mapa de Pessoal. 

 

� O Sr. PresidenteSr. PresidenteSr. PresidenteSr. Presidente    da Junta Francisco Duarteda Junta Francisco Duarteda Junta Francisco Duarteda Junta Francisco Duarte, informou o restante Executivo, 

que já houve uma reunião com as forças políticas com assento na 

Assembleia Municipal, com o Presidente da Assembleia e os Presidentes 

de Junta do Concelho da Marinha Grande, onde ficou deliberado defender 

a manutenção da Freguesia da Moita. 

 

� O Vogal do PSD Sr. Rui MirandaRui MirandaRui MirandaRui Miranda, deu conhecimento das propostas 

apresentadas para o Plano de Actividades 2012, que seguir se 

transcrevem: 
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Serviços A dm inistrativosServiços A dm inistrativosServiços A dm inistrativosServiços A dm inistrativos     

    

- M odernizar os serviços m ediante as necessidades que se venham  a verificar ao longo do ano. M anter 

actualizado e m odernizar o site existente, nom eadam ente, criando o serviço on-line, proporcionando aos 

m unícipes da m arinha G rande, interagirem  com  a Junta de F reguesia. 

 

F eira de Trocas e Coleccionism oF eira de Trocas e Coleccionism oF eira de Trocas e Coleccionism oF eira de Trocas e Coleccionism o     

    

- C riar parceria com  livraria (s) local (s) e, ou  R egional (s), para a  criação de um a feira do livro  (se 

possível ao ar livre), a  realizar no período Prim avera/V erão. 

 

A cção SocialA cção SocialA cção SocialA cção Social    

    

F ace ao que antecede, nos term os da alínea q), n º 1 , do  artº 53º da lei n º 169/99 de 18  de Setem bro, com  

alterações da lei n º5-A /2002, os m em bros do  PSD  neste executivo, através da  Junta de F reguesia, 

recom endam  à Câm ara M unicipal da M arinha G rande o seguinte: 

1 . Q ue seja criada a Com issão M unicipal de A poio ao idoso, na área da F reguesia da  M arinha 

G rande, com  os objectivos, com posições e funcionam ento geral constantes na seguinte proposta;  

2 . Q ue, em  articulação com  o  C onselho L ocal de A cção Socia l (CL A S), e as instituições P articulares 

de Solidariedade Social do Concelho, sejam  realizadas diligências junto do instituto da 

segurança Social, IP , no sentido de alargar o apoio  dom iciliário a idosos para os sete dias da 

sem ana, nom eadam ente nos casos que o justifiquem . 

3 . D iagnosticar as necessidades e os recursos existentes, m antendo o idoso na sua habitação e m eio 

habitual em  segurança. 

4 . D esenvolver acções de prevenção e de rem oção de dificuldades sociais e de infraestruturas 

habitacionais dos idosos, contribuindo para a sua segurança e bem  estar, responsabilizando os 

núcleos fam iliares pelos seus ascendentes, accionando m ecanism os jurídicos. E vitar e retardar a 

Institucionalização dos idosos, desde que seja essa a vontade dos m esm os. 

 

A poios F inanceirosA poios F inanceirosA poios F inanceirosA poios F inanceiros     

    

F ace ao corte na receita do F undo F inanciam ento das F reguesias (F F F ), para o ano 2012 a atribuir a 

esta Junta de F reguesia, e visando a justa repartição dos recursos financeiros ao dispor desta E ntidade, 

absolutam ente necessários para a correcção de desigualdades, os m em bros do PSD  neste executivo propõe 

o seguinte: 

a ) Com parativam ente às subvenções até agora atribuída  aos clubes desportivos e  colectividades da 

M arinha G rande, alterar o critério utilizado até aqui, reduzindo de um a form a equ itativa, os 

apoios a conceder às m esm as. 

Poderão existir algum as excepções neste quadro de apoios, desde que seja para um a causa 

pública, e devidam ente justificada, designadam ente, e se for estritam ente necessário, poderá 

haver a possibilidade de aum entar os referidos apoios 

b) A tribuir aos clubes desportivos/colectividades existentes nesta F reguesia, cu jos nunca tenham  

sido contem plados por m otivos diversos, lhes sejam  atribuídos o valor “retirados” às associações 

até aqui contem pladas. 

c) N a área da acção social, caso a A utarquia aceite a proposta do PSD , esta Junta de F reguesia, 

deverá com participar com  um  valor a equacionar pelo  executivo. 

d ) Caso a autarquia não se disponibilize acerca da proposta dos m em bros do PSD  neste executivo, 

a  Junta de F reguesia da M arinha G rande, deverá disponibilizar um a verba “concertada” com  as 

IPSS’s desta freguesia, a  fim  de reforçar o apoio social aos m ais carenciados, criando um a 

com issão específica para o efeito, entre os diversos parceiros intervenientes no processo. 
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A ssistentes O peracionaisA ssistentes O peracionaisA ssistentes O peracionaisA ssistentes O peracionais     

    

- A  fim  de se prestar um  m aior e m elhor serviço aos m unícipes residentes nos lugares em  áreas de 

intervenção da Junta de F reguesia da M arinha G rande, propõe-se contactar indivíduos m /f residentes 

nesta freguesia, que estejam  actualm ente a auferir o R endim ento Social de Inserção (R SI) no sentido de 

se criarem  um a ou duas equipas de lim peza. 

E sta proposta, surge após a dificuldade em  encontrar em presas da área, que prestem  um  serviço adequado 

e conciliável com  o orçam ento da Junta de F reguesia . 

Iria ainda, para além  da sua inserção na sociedade, proporcionar aos m unícipes que viessem  a ser 

contratados por esta Junta de F reguesia, suportar as dificuldades financeiras, sendo inequívoca a 

salvaguarda das condições em  que se encontrem  através da instituição que lhes garante actualm ente a 

verba auferida m ensalm ente. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA    
    

• PPPPontoontoontoonto    Um Um Um Um ––––    Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da 2222ª ª ª ª QQQQuinzena uinzena uinzena uinzena de Novembrode Novembrode Novembrode Novembro    

• PonPonPonPonto Doisto Doisto Doisto Dois    ––––    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência    

• Ponto Três Ponto Três Ponto Três Ponto Três ––––    DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações    

• PoPoPoPonto Quatro nto Quatro nto Quatro nto Quatro ––––    XII Congresso da ANAFREXII Congresso da ANAFREXII Congresso da ANAFREXII Congresso da ANAFRE    

• PontoPontoPontoPonto    CincoCincoCincoCinco    ––––    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

• PPPPonto Um onto Um onto Um onto Um ––––    Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Novembro de Novembro de Novembro de Novembro     
    

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 

2ª Quinzena do mês de Novembro. 

O Executivo tomou conhecimento. 

_________________________________________________________________________ 
 

• Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois ––––    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência    
    

1.1.1.1. SSSSPEM PEM PEM PEM ––––    SSSSociedade Portuguesa de Esclerosociedade Portuguesa de Esclerosociedade Portuguesa de Esclerosociedade Portuguesa de Escleroseeee    MúltiplaMúltiplaMúltiplaMúltipla    

Presente ofício da SPEM SPEM SPEM SPEM ––––    SSSSociedade Portuguesa de Esclerosociedade Portuguesa de Esclerosociedade Portuguesa de Esclerosociedade Portuguesa de Escleroseeee    MúltiplaMúltiplaMúltiplaMúltipla    de  14 de 

Novembro e recepcionado a 16 do mesmo mês, a convidar  para o já tradicional 

Almoço de Natal, a realizar no dia 04 de Dezembro no restaurante Além-Tejo, nos 

Marinheiros. 

O Executivo tomou conhecimento, não foi possível estar alguém presente. 

    

2.2.2.2. Sociedade Desportiva e Recreativa GarcienseSociedade Desportiva e Recreativa GarcienseSociedade Desportiva e Recreativa GarcienseSociedade Desportiva e Recreativa Garciense    

Presente ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense de 13 de 

Novembro e recepcionado a 16 do mesmo mês, a convidar para participar no 
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Almoço do seu 75º Aniversário, que se realizará no dia 04 de Dezembro, nas 

instalações da sociedade. 

    O Executivo tomou conhecimento, não foi possível estar alguém presente. 

 

3.3.3.3. Sport Império MarinhenseSport Império MarinhenseSport Império MarinhenseSport Império Marinhense 

Presente ofício do Sport Império MarinhenseSport Império MarinhenseSport Império MarinhenseSport Império Marinhense de 21 de Novembro e recepcionado a 

28 do mesmo mês, a convidar para estar presente na estreia da peça de teatro 

“Mural da História”, no próximo dia 02 de Dezembro. 

O Executivo tomou conhecimento, não foi possível estar alguém presente.        

 

4.4.4.4. Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de DezembroSociedade Instrutiva e Recreativa 1º de DezembroSociedade Instrutiva e Recreativa 1º de DezembroSociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro    

Presente ofício da Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro de 21 de 

Novembro e recepcionado no mesmo dia, a convidar para estar presente no 

Jantar do seu 54º Aniversário, a ter lugar no próximo dia 01 de Dezembro no 

salão principal da Colectividade.    

   O Executivo tomou conhecimento, não foi possível estar alguém presente. 

 

5.5.5.5. Escola Secundária Engº Acácio de Calazans DuarteEscola Secundária Engº Acácio de Calazans DuarteEscola Secundária Engº Acácio de Calazans DuarteEscola Secundária Engº Acácio de Calazans Duarte    

Presente ofício da Escola Secundária Engº Acácio de CalazaEscola Secundária Engº Acácio de CalazaEscola Secundária Engº Acácio de CalazaEscola Secundária Engº Acácio de Calazans Duartens Duartens Duartens Duarte de 

17 de Novembro e recepcionado a 22 do mesmo mês, a convidar para o 

lançamento do livro “Avenida Marginal” de Jorge Carreira Alves a realizar 

no próximo dia 30, pelas 21 horas, naquela escola.    

      O Executivo tomou conhecimento, não foi possível estar alguém presente. 

 

6.6.6.6. Junta de Freguesia de Vieira de LeiriaJunta de Freguesia de Vieira de LeiriaJunta de Freguesia de Vieira de LeiriaJunta de Freguesia de Vieira de Leiria    

Presente convite da Junta de Freguesia de Vieira de LeiriaJunta de Freguesia de Vieira de LeiriaJunta de Freguesia de Vieira de LeiriaJunta de Freguesia de Vieira de Leiria, a convidar para a 

apresentação do Livro Lúcio Féteira – a História desconhecida das Origens à 

Glória (Volume 1) da autoria do jornalista Miguel Carvalho, a decorrer no próximo 

dia 26 de Novembro no auditório da Junta de Freguesia. 

  O Executivo tomou conhecimento, não foi possível estar alguém presente. 

 
7.7.7.7. Graça Maria Simões OrfãoGraça Maria Simões OrfãoGraça Maria Simões OrfãoGraça Maria Simões Orfão    

Presente e.mail. da funcionária administrativa Graça MGraça MGraça MGraça Maria Simões Orfãoaria Simões Orfãoaria Simões Orfãoaria Simões Orfão datado 

de 21 de Novembro, a informar que por motivos pessoais irá retomar a sua 

actividade nesta Junta de Freguesia a partir do dia 28 de Novembro. 

O Executivo tomou conhecimento e deliberou pedir pareceres jurídicos. 
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8.8.8.8. Associação SindiAssociação SindiAssociação SindiAssociação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idososcal União dos Reformados Pensionistas e Idososcal União dos Reformados Pensionistas e Idososcal União dos Reformados Pensionistas e Idosos    

Presente ofício da Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e 

IdososIdososIdososIdosos datado de 14 de Novembro e recepcionado no dia 18 do mesmo mês, a 

convidar para o Almoço/Convívio  “ O Natal do Reformado”, a realizar no dia 18 

de Dezembro no Pavilhão nº 1 do Parque Municipal de Exposições. 

O Executivo tomou conhecimento, estará presente a vogal Isabel Freitas. 
 

9.9.9.9. Município da Marinha GrandeMunicípio da Marinha GrandeMunicípio da Marinha GrandeMunicípio da Marinha Grande    

Presente ofício do Município da Marinha Grande Município da Marinha Grande Município da Marinha Grande Município da Marinha Grande datado de 25 de Novembro e    

recepcionado a 02 de Dezembro, a informar que o parecer dos serviços técnicos 

da Câmara Municipal é desfavorável à colocação de uma passadeira na inserção 

da Rua Luís de Camões com a Rua Manuel Pereira Roldão.  

O Executivo tomou conhecimento. 

 

10.10.10.10. Estrela do Estrela do Estrela do Estrela do Mar Futebol ClubeMar Futebol ClubeMar Futebol ClubeMar Futebol Clube    

Presente ofício do    Estrela do Mar Futebol ClubeEstrela do Mar Futebol ClubeEstrela do Mar Futebol ClubeEstrela do Mar Futebol Clube    datado de 25 de Novembro e 

recepcionado a 2 de Dezembro, a convidar para o Jantar de Natal que se realiza 

no próximo dia 17 de Dezembro, no restaurante “Cozinha Portuguesa” em Monte 

Real.    

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Dª Isabel Freitas. 

 

11.11.11.11. Município da Marinha GrandeMunicípio da Marinha GrandeMunicípio da Marinha GrandeMunicípio da Marinha Grande    

Presente ofício do Município da Marinha Grande Município da Marinha Grande Município da Marinha Grande Município da Marinha Grande datado de 25 de Novembro e 

recepcionado a 02 de Dezembro, a informar que os serviços técnicos da Câmara 

Municipal informaram que o pedido para colocação de um candeeiro na Avª 1º de 

Maio junto ao nº 38, não se justifica por este local possuir a iluminação mínima de 

segurança.  

O Executivo tomou conhecimento.  

 

12.12.12.12. AssocAssocAssocAssociação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galegoiação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galegoiação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galegoiação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego    

Presente ofício da AssocAssocAssocAssociação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galegoiação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galegoiação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galegoiação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego    

datado de 30 de Novembro e recepcionado a  6 de Dezembro, a convidar para o 

Almoço de Natal , que se realiza no próximo dia 17 de Dezembro. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Dª Isabel Freitas. 

 

13.13.13.13. Atlético Clube MarinhenseAtlético Clube MarinhenseAtlético Clube MarinhenseAtlético Clube Marinhense    

Presente e.mail do Atlético Clube MarinhenseAtlético Clube MarinhenseAtlético Clube MarinhenseAtlético Clube Marinhense de 18 de Novembro e 

recepcionado no mesmo dia, a solicitar uma reunião com o Executivo da 
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Junta de Freguesia, na qual pretendem dar a conhecer as obras 

realizadas e solicitar algum apoio da parte desta autarquia. 

O Executivo tomou conhecimento e deliberou receber a Direcção do ACM 

na reunião ordinária do dia 20 de Dezembro.    

________________________________________________________________________     

� Ponto TrêPonto TrêPonto TrêPonto Três s s s ––––    DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações    
 

14.14.14.14. Associação de Pais daAssociação de Pais daAssociação de Pais daAssociação de Pais da    Escola e Jardim de Infância deEscola e Jardim de Infância deEscola e Jardim de Infância deEscola e Jardim de Infância de    Casal MaltaCasal MaltaCasal MaltaCasal Malta    

Presente e.mail da     Associação de Pais da Escola e Jardim de Infância de Associação de Pais da Escola e Jardim de Infância de Associação de Pais da Escola e Jardim de Infância de Associação de Pais da Escola e Jardim de Infância de 

Casal Malta Casal Malta Casal Malta Casal Malta datado de 22 de Novembro e recepcionado a 23 do mesmo 

mês, a solicitar apoio para a realização do almoço de Natal, a realizar com 

os alunos daquele estabelecimento de ensino, no próximo dia 15 de 

Dezembro.    
 

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 € 277,50 (1,50 € por aluno).    

Deliberação nº Deliberação nº Deliberação nº Deliberação nº 76767676         

          

15.15.15.15.         Escola EB/1 da AmieirinhaEscola EB/1 da AmieirinhaEscola EB/1 da AmieirinhaEscola EB/1 da Amieirinha    

 Presente ofício da Escola EB/1 da AmieirinhaEscola EB/1 da AmieirinhaEscola EB/1 da AmieirinhaEscola EB/1 da Amieirinha,,,, datado de 21 de Novembro 

e recepcionado no dia 25 de mesmo mês, a solicitar apoio para a 

realização da Festa de Natal. 

 

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 € 133,50 (1,50 € por aluno).    

Deliberação nº 7Deliberação nº 7Deliberação nº 7Deliberação nº 77777    
                

16.16.16.16.     Escola BEscola BEscola BEscola Básica dásica dásica dásica do 1º Ciclo de Trutaso 1º Ciclo de Trutaso 1º Ciclo de Trutaso 1º Ciclo de Trutas    

Presente ofício da Escola BEscola BEscola BEscola Básica dásica dásica dásica do 1º Ciclo de Trutaso 1º Ciclo de Trutaso 1º Ciclo de Trutaso 1º Ciclo de Trutas    de    27 de Novembro 

e recepcionado no dia 29 do mesmo mês, a solicitar apoio para as 

crianças daquele estabelecimento de ensino poderem assistir a uma peça 

de Teatro no Clube Recreativo das Trutas. 
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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 € 93,00 (1,50 por aluno). 

Deliberação nº 78Deliberação nº 78Deliberação nº 78Deliberação nº 78    
    

17.17.17.17. Sporting Clube Marinhense   Sporting Clube Marinhense   Sporting Clube Marinhense   Sporting Clube Marinhense       

Presente ofício do Sporting Clube Marinhense Sporting Clube Marinhense Sporting Clube Marinhense Sporting Clube Marinhense a comunicar que vai    

organizar um Torneio de Natal 3x3 com os jogadores    de Basket    no    

próximo dia    17 de Dezembro, a solicitar apoio para oferecerem aos 

participantes um pequeno lanche no final do Torneio.  

 

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 79Deliberação nº 79Deliberação nº 79Deliberação nº 79    
____________________________________________________________________ 

 

• Ponto Ponto Ponto Ponto Quatro Quatro Quatro Quatro ––––    XII Congresso da ANAFREXII Congresso da ANAFREXII Congresso da ANAFREXII Congresso da ANAFRE    
 

18.18.18.18.   Presente documento informativo das conclusões do XII Congresso da XII Congresso da XII Congresso da XII Congresso da 

ANAFRE, aANAFRE, aANAFRE, aANAFRE, as Freguesias na Reforms Freguesias na Reforms Freguesias na Reforms Freguesias na Reforma do Estado, a do Estado, a do Estado, a do Estado, realizado nos dias 2 e 3 de 

Dezembro de 2011, em Portimão, foi participado por 1300 Delegados e 

cerca de 500 Observadores Eleitos, em representação de Juntas de 

Freguesias associadas da ANAFRE. 

O Executivo tomou conhecimento, estiveram presentes a vogal com 

funções de Secretária Isabel Freitas e a Presidente da Assembleia de 

Freguesia Ana Fortunato. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

• Ponto Ponto Ponto Ponto CincoCincoCincoCinco    ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    
    

O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da 

Autarquia: 

Ordens de Pagamento:Ordens de Pagamento:Ordens de Pagamento:Ordens de Pagamento:    

Do nº 709 ao nº 756, que totalizam € 35.812,57 (trinta e cinco mil oitocentos e 

doze euros e cinquenta e sete cêntimos). 
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Ordens de Pagamento de TesourariOrdens de Pagamento de TesourariOrdens de Pagamento de TesourariOrdens de Pagamento de Tesouraria:a:a:a:    

Com o nº 718, que totaliza € 238,70 (duzentos e trinta e oito euros e setenta 

cêntimos). 

 

    AlteraçAlteraçAlteraçAlteraçõesõesõesões    OrçamentaOrçamentaOrçamentaOrçamentaisisisis    nº nº nº nº 6, 7 e 86, 7 e 86, 7 e 86, 7 e 8    

 Foram presentes as Alterações Orçamentais à despesa com os nºs: 6, 7 e 8, 

que totalizam respectivamente o valor de € 3.500,00 (três mil e quinhentos 

euros) e € 200,00 (duzentos euros) cada. 

 

Balancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de Fundos    

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 05/12/2011, que apresenta 

um total de disponibilidade no valor de € 253.278,55 (duzentos e cinquenta e 

três mil, duzentos e setenta e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos). 

_________________________________________________________________________ 
 
 

Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião 

pelas vinte três horas e trinta 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:Vogais:Vogais:    
  
     Isabel Paixão – 
 
 
     Rui Miranda –  
 
 

     Liliana Costa – 

 
 

     Conceição Cabaço –  

 


