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AAAATA NÚMERO TA NÚMERO TA NÚMERO TA NÚMERO DEZDEZDEZDEZ    

 

Aos dezasseis dias do mês de Maio de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas e 

quarenta e cinco 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 

•    Isabel Mª Valente Rocha Paixão 

• Rui Joaquim Agostinho Miranda 

• Liliana Maria Amorim da Costa 

 

____________________________________________________________________ 

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

    

• Verificou-se a falta da vogal Maria da Conceição Bandola Torres 

Cabaço, que justificou. 

 

• Foram recebidos pelo Executivo da Junta de Freguesia dois elementos 

da Direcção da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal 

Galego, (o Presidente Francisco Soares, e o Vice-Presidente; Adriano 

Paiva) 

• Deslocaram-se à reunião de Junta para apresentar a sua preocupação 

com as dificuldades que sentem relativamente ao Serviço de Apoio 

Domiciliário que prestam a cerca de meia centena de utentes, nem todos 

apoiados pela Segurança Social. 

• Solicitaram à Segurança Social o alargamento de protocolos para 56 

utentes, o qual já foi aprovado, mas por motivos económicos não foi 

ainda disponibilizada a verba. Referiram que existem em lista de espera 

alguns utentes a necessitarem com urgência dos seus serviços, 
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nomeadamente cinco em situação económico/social dificílima, que sem 

a comparticipação da entidade referida, que é de 241, 37€ por utente 

torna-se quase impossível admiti-los. Neste sentido solicitam o apoio 

monetário da Junta de Freguesia, para poderem assegurar o apoio 

domiciliário a estes novos utentes. 

 

• Após exposição pelos citados dirigentes da situação difícil que vive esta 

Instituição para levar por diante a actividade que desenvolvem tão 

necessária nos tempos que correm, o Executivo ficou sensibilizado para 

a possibilidade de uma ajuda que permita superar as dificuldades 

encontradas, nesse sentido o Presidente e o vogal Rui Miranda, teceram 

algumas considerações, após as quais o Executivo concluiu que será 

conveniente e indispensável o envio de um ofício com a descrição o 

mais pormenorizada possível da situação, para que numa próxima 

reunião de Executivo da Junta de Freguesia possa decidir qual a sua 

participação na resolução do problema exposto. 

 

• A Ata nº 9 foi aprovada por maioria, com uma abstenção da Vogal Isabel 

Mª Valente Rocha Paixão. 

    

• 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. 

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 



Junta de Freguesia da Marinha Grande 

 

__________________________ATA Nº 10 - 16-05-2013 ___________________________________ 

 3 

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    
    

• PPPPonto Um onto Um onto Um onto Um ––––    Mapa de Trabalhos da 1Mapa de Trabalhos da 1Mapa de Trabalhos da 1Mapa de Trabalhos da 1ªªªª    Quinzena de Quinzena de Quinzena de Quinzena de MaioMaioMaioMaio    

• Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois ––––    Correspondência Correspondência Correspondência Correspondência     

• 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 AbrilAbrilAbrilAbril    

    

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 1ª 

quinzena do mês de Maio. 

_________________________________________________________________________ 

PPPPonto Dois onto Dois onto Dois onto Dois ––––    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência    

    

1. 1. 1. 1. Presente convite do Rancho Folclórico de PicassinosRancho Folclórico de PicassinosRancho Folclórico de PicassinosRancho Folclórico de Picassinos datado de 10 de Maio 

2013 e rececionado a 13 de Maio do mesmo ano, para assistir ao 32º Encontro de 

Folclore a realizar no dia 08 de Junho de 2013, no Parque da Cerca e ao Jantar 

convívio que se irá realizar a partir das 20 horas, na Colectividade da S.I.R. 1º de 

Maio – Picassinos. 

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

 

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

    

2222. . . . 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 25 de Abril 2013 e rececionado a 30 de Abril do mesmo ano, a solicitar da 

nossa parte uma atualização da verba atribuída anualmente ( € 600,00) para 

ajuda nas despesas inerentes ao funcionamento dos ensaios da Orquestra Ligeira 
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da Marinha Grande que se realizam naquela instituição, e que no seu entender 

encontram-se desajustadas. 

 

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 € 1.200,00. 

Deliberação nº 24Deliberação nº 24Deliberação nº 24Deliberação nº 24    

 

3. 3. 3. 3. Presente e.mail da ACAMG ACAMG ACAMG ACAMG ––––    Associação Concelhia de Associações da Associação Concelhia de Associações da Associação Concelhia de Associações da Associação Concelhia de Associações da 

MarinhaMarinhaMarinhaMarinha GrandeGrandeGrandeGrande datado de 13 de Maio 2013, a informar que está a organizar 

novamente o desfile de Marchas e que as mesmas se irão realizar no Estádio 

Municipal da Marinha Grande nos dias 14, 15 e 16 de Junho 2013, que este ano 

já conta com a participação de 11 associações do concelho.  Solicita esta 

associação o apoio logístico e financeiro possível para poderem fazer face às 

despesas com a elaboração de trajes, cenografia e arcos. 

Anexam o seguinte orçamento: 

- Logística (impressos, tabelas, mapas, etc…..) --------------------------------- 600,00 € 

- Seguros (responsabilidade civil, acidentes pessoais, etc…) --------------- 600,00 € 

- Licenças (SPA, etc………..) --------------------------------------------------------  300,00 € 

- Publicidade ---------------   -----------------------------------------------------------   600,00 € 

- Som ------------------------------------------------------------------------------------- 1.800,00 € 

- Material para arcos (esferovites, flores, tintas, ferro, etc..)---------------- 9.600,00 € 

- Enfeites (brincos, molas, laca, brilhantes, cosmética, etc…) -----------   3.000,00 € 

- Adereços de vestuário (bonés, chapéus, meias, lenços, sapatos)---- 10.800,00 € 

- Material para os fatos (molas, colchetes, fechos, fitas, etc..)------------  2.400,00 € 

- Tecido para os fatos -------------------------------------------------------------- 10.800,00 € 

- Costureira (mão de obra) -------------------------------------------------------- 12.200,00 € 

- Estampagens nos fatos ----------------------------------------------------------   4.800,00 € 

 

                                                                                    Total Total Total Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        57.500,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00 €€€€    



Junta de Freguesia da Marinha Grande 

 

__________________________ATA Nº 10 - 16-05-2013 ___________________________________ 

 5 

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 € 3.000.00.    

Deliberação nº 25Deliberação nº 25Deliberação nº 25Deliberação nº 25    

PPPPonto Quatro onto Quatro onto Quatro onto Quatro ––––    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

    

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

  

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

    

Do nº 338338338338    ao nº ao nº ao nº ao nº 333383838383, que totalizam €€€€    9999....587587587587,,,,59595959 (nove mil quinhentos e oitenta e 

sete euros e cinquenta e nove cêntimos). 

    

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

Do nº 359 ao nº 365, 370 e 371359 ao nº 365, 370 e 371359 ao nº 365, 370 e 371359 ao nº 365, 370 e 371, que totalizam €€€€    2.4652.4652.4652.465,,,,63636363 (Dois mil quatrocentos e 

sessenta e cinco euros e sessenta e três cêntimos). 

    

BBBBalancete do Movimento de Fundosalancete do Movimento de Fundosalancete do Movimento de Fundosalancete do Movimento de Fundos    

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 15/05/2013, que apresenta um 

total de disponibilidade no valor de € 333361616161....023023023023,,,,71717171 (trezentos e sessenta e um mil, 

vinte e três euros e setenta e um 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 ata, que 

depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.  

 

Presidente: 

 

Tesoureiro: 
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Secretário: 

 

VOGAISVOGAISVOGAISVOGAIS: 

 

Isabel Paixão:  

 

Rui Miranda: 

 

Liliana Costa:  


