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ACTA NÚMERO UMACTA NÚMERO UMACTA NÚMERO UMACTA NÚMERO UM    

 

Aos dez 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 DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIA    

    

A ata nº 23 foi aprovada por unanimidade. 

    

� Os Vogais do PSD Rui Agostinho Miranda e Liliana Maria Amorim da Costa 

apresentaram uma declaração de voto. 

 

Declaração de VotoDeclaração de VotoDeclaração de VotoDeclaração 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 DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA    
    

• PontoPontoPontoPonto    Um Um Um Um ––––    Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da     2222ª Quinzena ª Quinzena ª Quinzena ª Quinzena de de de de DezembroDezembroDezembroDezembro    

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

• 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 da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da 2222ª Quinzena de ª Quinzena de ª Quinzena de ª Quinzena de DezembroDezembroDezembroDezembro        

             

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 2ª 

quinzena do mês de Dezembro. 

_________________________________________________________________________ 

 

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

    

1111. Presente ofício da Self Service Paris,Self Service Paris,Self Service Paris,Self Service Paris, datado de 20 de Dezembro 2012 e 

rececionado a 28 de Dezembro do mesmo ano, a informar que vão encerrar o seu 

estabelecimento no próximo dia 31-12-2012. Aproveitam para agradecer a 

disponibilidade e confiança que a Junta de Freguesia sempre lhe demonstrou. 

 O Executivo tomou conhecimento. 

 

2. 2. 2. 2. Presente ofício da Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de JaneiroSociedade de Beneficência e Recreio 1º de JaneiroSociedade de Beneficência e Recreio 1º de JaneiroSociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, datado 

de 18 de Dezembro de 2012 e rececionado a 28 de Dezembro do mesmo ano, a 

convidar para o Jantar Comemorativa do seu 74º aniversário, realizado no 

passado dia 5 de Janeiro pelas vinte horas nas suas instalações. O Executivo 
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tomou conhecimento, esteve presente a Vogal com funções de Secretária Isabel 

Freitas. 

 

3333. Presente ofício do Atlético Clube MarinhenseAtlético Clube MarinhenseAtlético Clube MarinhenseAtlético Clube Marinhense, datado de 4 de Janeiro de 2013 

e rececionado na mesma data, a agradecer a amabilidade de Junta de Freguesia, 

e de todo o seu pessoal, salientando que é um exemplo vivo na nossa cidade em 

prol da ajuda a todas as Coletividades e Clubes. Termina, referindo “um bem-

haja” para todos, pela forma capaz como dirigem os destinos da Junta de 

Freguesia da nossa Cidade. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

4. 4. 4. 4. Presente ofício da Liga dos Combatentes “Núcleo da Marinha Grande”, Liga dos Combatentes “Núcleo da Marinha Grande”, Liga dos Combatentes “Núcleo da Marinha Grande”, Liga dos Combatentes “Núcleo da Marinha Grande”, datado 

de 21 de Dezembro de 2012, e rececionado a 08 de Janeiro de 2013, a agradecer 

a nossa participação no Almoço Convívio de Natal realizado no dia 15 de 

Dezembro de 2012. 

O Executivo tomou conhecimento 

    

 

� Ponto Três Ponto Três Ponto Três Ponto Três ––––    DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações    

    

5555. Presente ofício da Associação Portuguesa de Doentes de ParkinsonAssociação Portuguesa de Doentes de ParkinsonAssociação Portuguesa de Doentes de ParkinsonAssociação Portuguesa de Doentes de Parkinson, datado de 

28 de Dezembro de 2012, e rececionado no mesmo dia, a apresentar a Plano de 

Actividades, salientando que gostariam muito de o implementar, solicitando por 

isso o apoio monetário possível. Acrescentando que o orçamento para o ano 2013 

é de 8.184 € dos quais 6.264 € são para pagamentos de fisioterapia a associados, 

nos serviços de fisioterapia da Marinha Grande. 

Terminam desejando a todos os membros da Junta de Freguesia de Marinha 

Grande Votos de Boas Festas. 

 

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 € 850,00 (oitocentos e cinquenta euros). 

Deliberação nº 01Deliberação nº 01Deliberação nº 01Deliberação nº 01    



Junta de Freguesia da Marinha Grande 
 

 
_________________________ Acta um 10/01/2013_____________________ 

 

6.6.6.6. Presente requerimento de Rosa Manuela Ferreira Martins,Rosa Manuela Ferreira Martins,Rosa Manuela Ferreira Martins,Rosa Manuela Ferreira Martins, solteira, reformada, 

com habitação na Rua Júlio Braga Barros, Bloco 1 2º C Casal de Malta, 2430-069 

Marinha Grande BI nº 040794100282, requer inumação das ossadas de sua mãe 

Carminda de Jesus Pereira Ferreira Martins, e transladação das mesmas da 

sepultura nº 234 para a sepultura nº 53 no cemitério do Pilado. 

 

 Considerando a informação dos serviços que refere que o requerente reúne as 

condições exigidas pelo regulamento do cemitério, para a transladação solicitada, 

ao abrigo da alínea d), do nº 6 do artº 34º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo na Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou 

por unanimidade conceder à requerente Rosa Manuela Ferreira Martins o 

solicitado. 

Deliberação nº 02Deliberação nº 02Deliberação nº 02Deliberação nº 02    

 

7.7.7.7. Presente requerimento de LaurLaurLaurLaurinda Ferreira,inda Ferreira,inda Ferreira,inda Ferreira, viúva, reformada, com habitação 

na Rua Amilcar Paulo Grilo nº 8 - Pilado, 2430-321 Marinha Grande BI nº 

6864887, requer a compra da sepultura nº 271 no Cemitério do Pilado, onde se 

encontra o marido Joaquim Alves. 

 

Considerando a informação dos serviços que refere que o requerente reúne as 

condições exigidas pelo regulamento do cemitério, para a aquisição solicitada, ao 

abrigo da alínea d), do nº 6 do artº 34º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo na Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou 

por unanimidade conceder à requerente Laurinda Ferreira o solicitado. 

Deliberação nº 03Deliberação nº 03Deliberação nº 03Deliberação nº 03    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

� Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:    

    

Ordens de PagamentoOrdens de PagamentoOrdens de PagamentoOrdens de Pagamento::::    
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Do nº 962962962962        ao nao nao nao nºººº    1005 referentes ao ano 20121005 referentes ao ano 20121005 referentes ao ano 20121005 referentes ao ano 2012, que totalizam €€€€    33335555.20.20.20.208888,,,,40404040 

(trinta e cinco mil duzentos e oito  euros e quarenta cêntimos) e do nº 1 ao nº 5nº 1 ao nº 5nº 1 ao nº 5nº 1 ao nº 5 

referentes ao ano 2013, que totalizam € € € € 355,29355,29355,29355,29 (trezentos e cinquenta e cinco 

euros e vinte e nove cêntimos. 

 
    Alteração Orçamental com o nº 11 Alteração Orçamental com o nº 11 Alteração Orçamental com o nº 11 Alteração Orçamental com o nº 11 ––––    2012201220122012    
    

Foi presente    a    Alteração Orçamental à Despesa, que totaliza o valor de    € € € € 

600,00600,00600,00600,00. (Seiscentos euros) 

    

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

    

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 09/01/2013, que apresenta 

um total de disponibilidade no valor de € 222275757575....322322322322,,,,06060606 (duzentos e setenta e 

cinco mil, trezentos e vinte e dois euros e seis 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.  

 

 
    Presidente –  
 
 

Secretário – 

 

 

Tesoureiro –  

 

Vogais:Vogais:Vogais:Vogais:     

 

  

     Rui Miranda –  

 

 

     Liliana Costa – 

 

 

     Conceição Torres -  


