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ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO OITOOITOOITOOITO    
 

Aos doze dias do mês de Abril de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e 

cinquenta minutos, nas instalações da Junta de Freguesia 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 

• Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço 

• Liliana Maria Amorim da Costa 

 

ANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIA    

 

� Antes da Ordem do Dia, foi recebida a Direcção da ASURPI, constituída 

pelos Srs. Luis Alexandre - Presidente da Direcção e Abílio Jordão -  

Secretário, os quais deram a conhecer as várias atividades da associação 

ao longo do corrente ano. 

 

� Foi aprovada por maioria a Acta nº 6/2012, com uma abstenção da vogal 

Dª Isabel Paixão, por não estar presente na mesma. Exclui-se desta maioria o 

ponto quatro (informação financeira), por os vogais do PSD considerarem 

insuficiente a informação que lhes é facultada nas reuniões do Executivo. 

  

� Foi aprovada por maioria a Acta nº 7 – Extraordinária, com duas 

abstenções das Vogais Dª Isabel Paixão e Dª Mª da Conceição Torres, por 

não estarem presentes na mesma. Exclui-se desta maioria o ponto quatro 

(informação financeira), por os vogais do PSD considerarem insuficiente a 

informação que lhes é facultada nas reuniões do Executivo. 
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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 Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena de Marçode Marçode Marçode Março    

• PonPonPonPonto Doisto Doisto Doisto Dois    ––––    CorrCorrCorrCorrespondênciaespondênciaespondênciaespondência    

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

• Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

 

� Ponto Um Ponto Um Ponto Um Ponto Um ––––    Mapa de Trabalhos daMapa de Trabalhos daMapa de Trabalhos daMapa de Trabalhos da    2ª Quinzena de Março2ª Quinzena de Março2ª Quinzena de Março2ª Quinzena de Março                 

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos 

realizados na 2ª Quinzena de Março. 

 

 

• PonPonPonPonto Doisto Doisto Doisto Dois    ––––    CorrespondênciCorrespondênciCorrespondênciCorrespondênciaaaa    
 

1.1.1.1.  Presente Relatório de Auto-avaliação do CLDS Marinha SocialCLDS Marinha SocialCLDS Marinha SocialCLDS Marinha Social, recepcionado a 

30 de Março de 2012. 

O Executivo tomou conhecimento. Deliberado mandar a documentação por 

e.mail. para os restantes membros do Executivo. 

 

2.2.2.2. Presente Relatório Anual de Atividades – 2011 da CPCJ (Comissão de ProtecçãoCPCJ (Comissão de ProtecçãoCPCJ (Comissão de ProtecçãoCPCJ (Comissão de Protecção 

de Crianças e Jovens) de Marinha Grandede Crianças e Jovens) de Marinha Grandede Crianças e Jovens) de Marinha Grandede Crianças e Jovens) de Marinha Grande, recepcionado a 30 de Março de 2012. 

O Executivo tomou conhecimento. Deliberado mandar a documentação por e.mail. 

para os restantes membros do Executivo. 

 

3.3.3.3. Presente convite da AAAASURPISURPISURPISURPI    enviado a 26 de Março 2012 e recepcionado a 28 de 

Março do mesmo ano, para as comemorações dos 33 anos de constituição da 

associação, com uma Sessão Solene agendada para o dia 5 de Abril às 15.00 h na 

sua Sede sita na Rua 18 de Janeiro nº 13 na Marinha Grande. Convidam ainda para 

o almoço de Aniversário a realizar no dia 15 de Abril a partir das 12,30 horas nas 

instalações da Sociedade de Beneficência e Recreio 1º Janeiro - Ordem 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente o Sr. Presidente na sessão 

solene e no almoço irá estar presente a Dª Isabel Freitas. 

 

4. 4. 4. 4. Presente ofício da Liga dos CombatentesLiga dos CombatentesLiga dos CombatentesLiga dos Combatentes datado de 14 de Março de 2012 e 

recepcionado a 19 de Março do mesmo ano, a solicitar a marcação de uma reunião 
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para abordarem o assunto de cedência de talhão no Cemitério do Pilado para Ex-

Combatentes. 

O Executivo tomou conhecimento e deliberou marcar a reunião para o próximo dia 

26 de Abril de 2012. 

 

5. 5. 5. 5. Presente ofício    do    Rancho Folclórico de Picassinos Rancho Folclórico de Picassinos Rancho Folclórico de Picassinos Rancho Folclórico de Picassinos datado de 02 de Abril 2012 e 

recepcionado a 04 de Abril do mesmo ano, a convidar para o 31º Encontro de 

Folclore e jantar convívio, a realizar no dia 09 de Junho na Colectividade da S.I.R. 1º 

Maio, em Picassinos. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

6666. Presente ofício do Rancho Folclórico de PicassinosRancho Folclórico de PicassinosRancho Folclórico de PicassinosRancho Folclórico de Picassinos datado de 02 de Abril e 

recepcionado a 04 de Abril do mesmo ano, a enviar o Relatório de Contas 2011 e o 

Plano de Despesas previstas para o ano de 2012. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

7. 7. 7. 7. Presente ofício dos ExExExEx----combatentes da Garciacombatentes da Garciacombatentes da Garciacombatentes da Garcia, recepcionado a 05 de Abril 2012, 

a convidar para o almoço convívio que se realizará no próximo dia 22 de Abril de 

2012 pelas 12.30 H no salão da Capela da Garcia. 

O Executivo tomou conhecimento, estará presente Isabel Freitas 

 

8. 8. 8. 8. Presente um Certificado passado pela Clínica PolisaClínica PolisaClínica PolisaClínica Polisaúdeúdeúdeúde, pela disponibilidade da 

Junta de Freguesia na cedência das suas instalações, para a realização de um 

rastreio auditivo à população da Marinha Grande, no dia 05 de Abril 2012. 

O Executivo tomou conhecimento....    
 

9. 9. 9. 9. Presente ofício do Clube Desportivo e ReClube Desportivo e ReClube Desportivo e ReClube Desportivo e Recreativo de Amieiracreativo de Amieiracreativo de Amieiracreativo de Amieira, , , , datado de 24 de 

Março 2012 e recepcionado a 10 de Abril do mesmo ano, a enviar a Lista dos novos 

Corpos Gerentes para o Biénio 2012-2013 e o Plano de Actividades até Dezembro 

de 2012. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

• Ponto Três DeliberPonto Três DeliberPonto Três DeliberPonto Três Deliberaçõesaçõesaçõesações    
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10. 10. 10. 10. Presente ofício do Moto Clube de Marinha GrandeMoto Clube de Marinha GrandeMoto Clube de Marinha GrandeMoto Clube de Marinha Grande, datado de 17 de Fevereiro de 

2012 e recepcionado a 20 de Fevereiro a solicitar apoio para a realização do evento 

que levaram a efeito no período de 5 a 8 de Abril 2012, denominado “Bike Show I” 

que irá consistir em Stand´s de Motos Antigas, exposição por parte de 

representantes oficiais de várias marcas (BMW/Moto Guzzi/Honda/MV-

Augusta/Harley Davidson, exposição de Motas Transformadas confirmada a 

presença de um Trike, animação musical de uma Tuna, exposição e trabalho ao vivo 

de um maçariqueiro marinhense o Sr. Vítor Rodrigues. 

Salientam que este evento agrega um conjunto apreciável de entidades de 

manifesto interesse para a Freguesia e Concelho, aproveitam para referir que o 

Moto Clube da Marinha Grande é o único da Freguesia e Concelho que os 

representa nos diversos encontros nacionais e fora de Portugal. 

 

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 € 50,00 (cinquenta euros). 

DeliberaçDeliberaçDeliberaçDeliberação nº 12ão nº 12ão nº 12ão nº 12    
    

11. 11. 11. 11. Presente ofício da Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro ––––    OrdemOrdemOrdemOrdem 

enviado a 06 de Março 2012 e recepcionado a 07 de Março do mesmo ano, a 

solicitar um apoio financeiro para a realização do Torneio de Ténis de Mesa a nível 

nacional, que vão levar a efeito no próximo dia 28 de Abril, habitualmente inserido 

nas comemorações do 25 de Abril. 

Nesta realização estão previstas cerca de 250 participantes, desde o escalão de 

infantis até ao escalão de seniores, quer do género masculino quer do género 

feminino. Com o intuito de o continuar a dignificar ao máximo gostaríamos de contar 

coma preciosa colaboração financeira da Junta de Freguesia. 

Em anexo remetem um orçamento:  

Prémios - 1.200,00 € 

Almoço -  1.700,00 € 

Bolas    -     120,00 € 

Logística -   100,00 € 

T’ Shirts  -    680,00 € 
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TOTAL  de: 3.800,00 TOTAL  de: 3.800,00 TOTAL  de: 3.800,00 TOTAL  de: 3.800,00 €€€€    

    

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 € 120,00 (cento e vinte euros). 

Deliberação nº 13Deliberação nº 13Deliberação nº 13Deliberação nº 13....    
    

12. 12. 12. 12. Presente ofício da ADESER ADESER ADESER ADESER enviado a 29 de Fevereiro    2012 e recepcionado a 

07 de Março do mesmo ano, a informar que tem vindo a desenvolver o coro da 

Tertúlia dos Anos de Ouro que consiste num projecto de voluntariado dirigido à 

população sénior do Concelho da Marinha Grande atendendo que os encargos 

anuais com esta actividade ascendem a um valor de 750,00 € (pagamento ao 

maestro) solicitam um apoio financeiro para fazer face a estas despesas. 

 

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 € 400,00 (quatrocentos euros). 

Deliberação nº 14Deliberação nº 14Deliberação nº 14Deliberação nº 14    
    

13. 13. 13. 13. Presente ofício do Clube Desportivo da GarciaClube Desportivo da GarciaClube Desportivo da GarciaClube Desportivo da Garcia, datado de 07 de Março de 2012 

e recepcionado a 08 de Março do mesmo ano, a solicitar apoio para custear as 

despesas de deslocação das suas carrinhas, dado haver necessidade de transportar 

crianças de cerca de 15 Escolas do Concelho, para a realização da 4ª Edição do 

Torneio Infantil 25 de Abril, a realizar no dia 22 de Abril, habitualmente inserido nas 

comemorações do 25 de Abril deste concelho. Este evento é inteiramente 

organizado por este Clube, para o efeito esperam cerca de 100 crianças. Informam 

que independentemente de ser ou não possível o apoio, em todo o material 

promocional do evento será colocado o Brazão da Junta de Freguesia, como apoio 

integrante do evento.     
    

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 €  250,00 (duzentos e cinquenta euros). 

Deliberação nº 15.Deliberação nº 15.Deliberação nº 15.Deliberação nº 15.    
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14.14.14.14. Presente ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal GalegoAssociação Social, Cultural e Desportiva de Casal GalegoAssociação Social, Cultural e Desportiva de Casal GalegoAssociação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego 

datado de 15 de Fevereiro de 2012 e recepcionado a 16 de Fevereiro do mesmo 

ano, a solicitar apoio financeiro para a 1ª Prova de Mini-Motocross que vão realizar 

no dia 15-07-2012.     

Esta primeira prova é feita com o objectivo de minimizar as dificuldades de 

tesouraria que esta Associação tem tido, visto tratar-se de uma prova de competição 

Tem também o objectivo de atrair à Marinha Grande centenas de pessoas adeptas e 

seguidoras das Motas. 

Para ser possível colocar em prática esta iniciativa têm necessidade sobretudo de 

apoios financeiros, é nesse sentido que solicitam o apoio financeiro possível para 

ajudar a realizar o evento. 

O evento referido vai ser realizado nos terrenos da Câmara Municipal anexos ao 

Parque Municipal de Exposições. 

 

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 € 100,00 (cem euros). 

Neste ponto, a vogal Isabel Freitas ausentou-se da sala, por pertencer aos Corpos 

Sociais desta associação.  

Deliberação nº 15Deliberação nº 15Deliberação nº 15Deliberação nº 15    

    

 15151515. Presente ofício do Clube de Ténis da Marinha GrandeClube de Ténis da Marinha GrandeClube de Ténis da Marinha GrandeClube de Ténis da Marinha Grande datado de 13 de Março 

de 2012 e recepcionado a 14 de Março do mesmo ano, a solicitar apoio financeiro 

para poderem suportar os encargos com a organização dos Torneios que vão 

organizar: III Torneio “Pinhal do Rei” e Torneio “Oceano Azul”. As provas realizar-se-

ão no Complexo de Ténis Municipal, nos dias 28 e 29 de Abril e 7 e 8 de Julho, 

respetivamente.    

 

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 €  500,00 (quinhentos euros). 

Neste ponto o Sr. Telmo Rodrigues ausentou-se da sala, por pertencer aos Corpos 

Sociais deste Clube. 
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Deliberação nº 16Deliberação nº 16Deliberação nº 16Deliberação nº 16    

    

16161616. Presente ofício da Sociedade de InSociedade de InSociedade de InSociedade de Instrução e Recreio 1º e Maio strução e Recreio 1º e Maio strução e Recreio 1º e Maio strução e Recreio 1º e Maio ––––    PicassinosPicassinosPicassinosPicassinos a 

solicitar o apoio monetário à actividade do seu Rancho Folclórico que a Junta de 

Freguesia oferece anualmente, para assim poderem continuar a desenvolver as 

atividades culturais da nossa região. 

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 €  1.500,00 (mil e quinhentos euros). 

Deliberação nº 17Deliberação nº 17Deliberação nº 17Deliberação nº 17    

• PonPonPonPonto to to to QuatroQuatroQuatroQuatro    ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

Foram apresentados os Movimentos Financeiros da Autarquia: 

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

    

Do nº 221221221221        ao ao ao ao nº nº nº nº 271271271271, que totalizam € 8888....833833833833,,,,11116666 (oito mil oitocentos e trinta e três euros 

e dezasseis cêntimos). 

 

Ordens de Pagamento Operações de TesourariaOrdens de Pagamento Operações de TesourariaOrdens de Pagamento Operações de TesourariaOrdens de Pagamento Operações de Tesouraria    

Do nº 257 ao nº 264 e nº 268257 ao nº 264 e nº 268257 ao nº 264 e nº 268257 ao nº 264 e nº 268  que totalizam € 2.0332.0332.0332.033,,,,89898989 (dois mil trinta e três euros e 

oitenta e nove cêntimos). 

 

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

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 11/04/2012, que apresenta um 

total de disponibilidade no valor de € 222222221111....999958585858,,,,66667777 (duzentos e vinte e um mil, 

novecentos e cinquenta e oito euros e sessenta e sete cêntimos). 

 

Por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião pelas 

vinte e duas horas e cinquenta 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:    

  

     Rui Miranda –  
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     Liliana Costa  


