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ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO QUINZEQUINZEQUINZEQUINZE    
 

Aos nove dias do mês de Agosto de dois mil e doze, 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 

• Rui Joaquim Agostinho Miranda 

• Liliana Maria Amorim da Costa 

• Maria da Conceição Bandola Torres 

 

• Verificou-se a falta da vogal Isabel Maria Valente Rocha Paixão. Falta 

posteriormente justificada. 

_________________________________________________________________________ 

 

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

    

• Foi aprovada por unanimidade a ata número treze de dois mil e doze. 

 

• A ata número catorze foi aprovada com uma abstenção por parte do vogal 

Telmo Alberto Marques Ribeiro Rodrigues, por não ter estado presente na 

mesma. 

 

• Os vogais do PSD Rui Joaquim Agostinho Miranda e Liliana Maria Amorim 

da Costa apresentaram declaração relativa às actas, que a seguir se 

transcreve: 

 

DeclaraçãoDeclaraçãoDeclaraçãoDeclaração        

“- Os vogais do PSD, Rui Joaquim Agostinho Miranda e Liliana Maria 

Amorim da Costa, com representação neste executivo, declaram que 

aprovam as actas nº 13 e 14, no entanto, não concordam com a forma 
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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 dispendido, 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 

do mesmo, quer estejam a tempo inteiro, ou a tempo parcial no executivo, 

tenham conhecimento a quem se destinam, assim como os respectivos 

valores. 

Marinha Grande, 23 de Maio de 2012” 

 

_________________________________________________________________________ 

 

ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA    
    

• PPPPontoontoontoonto    Um Um Um Um ––––    Mapa de Trabalhos dMapa de Trabalhos dMapa de Trabalhos dMapa de Trabalhos da a a a 1111ª ª ª ª e 2ª e 2ª e 2ª e 2ª Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena de de de de JuJuJuJullllhohohoho    

• PonPonPonPonto Doisto Doisto Doisto Dois    ––––    CorrCorrCorrCorrespondênciespondênciespondênciespondênciaaaa    

• 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    1111ª ª ª ª e 2ª e 2ª e 2ª e 2ª Quinzena de Quinzena de Quinzena de Quinzena de JuJuJuJullllhohohoho    

        

Presente Mapas de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 1ª e 

2ªquinzenas do mês de Julho. 

_________________________________________________________________________ 

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

    

1111. Presente ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense datado de 05 

de Julho 2012 e rececionado a 09 de Julho do mesmo ano, a agradecer o nosso 

apoio na atribuição de verba, para substituição do telhado da coletividade. 

O Executivo tomou conhecimento. 
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2. 2. 2. 2. Presente convite 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    

rececionado a 11 de Julho 2012, para assistir à 1ª Prova de Mini-Motocross 

“Pitbikes”, a realizar num terreno junto ao Parque Municipal de Exposições da 

Marinha Grande, no próximo dia 15 de Julho. 

O Executivo tomou conhecimento e esteve presente a Vogal com funções de 

Secretária Isabel Freitas. 

 

3. 3. 3. 3. Presente ofício da Associação Portuguesa de Doentes de ParkinsonAssociação Portuguesa de Doentes de ParkinsonAssociação Portuguesa de Doentes de ParkinsonAssociação Portuguesa de Doentes de Parkinson datada de 

12 de Julho e rececionada a 17 do mesmo mês, a agradecer a colaboração e a 

disponibilidade, com um transporte realizado por esta Junta, de equipamento do 

SOM – Sport Operário Marinhense para o parque Municipal de Exposições 

destinado à realização de um Encontro Nacional de Associados desta instituição, 

com sempre têm sentido da parte da Junta. Agradecem igualmente a ajuda da D. 

Isabel Freitas e os demais funcionários da Junta de Freguesia. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

4. 4. 4. 4. Presente ofício do Estrela do Mar Futebol ClubeEstrela do Mar Futebol ClubeEstrela do Mar Futebol ClubeEstrela do Mar Futebol Clube, d, d, d, datada de 12 de Julho e 

rececionada a 18 do mesmo mês, a apresentar a Lista dos novos Corpos 

Gerentes para a época 2012/2013. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

5. 5. 5. 5. Presente ofício da ASURPI ASURPI ASURPI ASURPI ––––    Associação Sindical UniAssociação Sindical UniAssociação Sindical UniAssociação Sindical União dos Rão dos Rão dos Rão dos Reformados eformados eformados eformados 

Pensionistas e IdososPensionistas e IdososPensionistas e IdososPensionistas e Idosos, datada de 18 de Julho e rececionada a 20 do mesmo mês, 

a solicitar uma reunião para uma possível contribuição para a Universidade 

Sénior. 

O Executivo tomou conhecimento, e a reunião ficou marcada para dia 13 de 

Setembro de 2012. 

 

6. 6. 6. 6. Presente ofício do MunMunMunMunicípio da Marinha Grandeicípio da Marinha Grandeicípio da Marinha Grandeicípio da Marinha Grande, a remeter a cópia de um 

ofício seu, remetido ao Munícipe José David Alexandre, residente em França, 

relativo a um assunto que lhes foi colocado pela Junta de Freguesia, cujo assunto 

se indica a seguir: - Prédio sito na Rua das Forcadas – Figueiras – Poço a 

descoberto sem cobertura ou resguardo. Notificação para tomada de medidas de 

segurança. 
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O Executivo tomou conhecimento.  

 

7. 7. 7. 7. Presente ofício da Valorlis Valorlis Valorlis Valorlis ––––    Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, 

S.A.S.A.S.A.S.A., , , , datada de 23 de Julho e rececionada a 30 do mesmo mês, a remeter o 

Relatório de Contas de 2011. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

8. 8. 8. 8. Presente ofício do Pároco da Marinha Grande, rececionada a 30 de Julho do 

ano corrente, a agradecer a colaboração da Junta de Freguesia prestada quando 

dos Festejos de S. Pedro de Moel em honra da sua Padroeira Nossa Senhora da 

Piedade, nomeadamente com a actuação da nossa Orquestra Ligeira. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

 

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

    

9999.... Presente ofício da MOHER MOHER MOHER MOHER ----    Associação Para o Desenvolvimento de S. Pedro Associação Para o Desenvolvimento de S. Pedro Associação Para o Desenvolvimento de S. Pedro Associação Para o Desenvolvimento de S. Pedro 

de Moel, de Moel, de Moel, de Moel, datada de 16 de Junho e rececionada a 18 de Julho, a solicitar apoio 

para a realização de um espectáculo “PUNK MODA FUNK” e Passagem e 

Concentração de Vespas a realizar nos dias 11 e 12 de Agosto integrados nos 

seus Festejos Anuais. 

 

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 atribuir um 

apoio no valor de € 100,00 (cem euros), com três votos a favor dos membros da 

CDU, e três contra dos membros do PSD, que propuseram a não atribuição de 

qualquer apoio. De acordo com o que a Lei outorga, esta deliberação contou com 

o voto de Qualidade do Senhor Presidente da Junta. 

 

10. 10. 10. 10. Presente ofício da Associação Cultural e Recreativa da Comeira,Associação Cultural e Recreativa da Comeira,Associação Cultural e Recreativa da Comeira,Associação Cultural e Recreativa da Comeira, datada de 23 

de Junho, e rececionada a 18 de Julho do ano corrente, a solicitar apoio para a 

colocação de um portão na entrada do estacionamento que dá acesso à 

Colectividade, salientado que é urgente a sua colocação dado que nestes últimos 
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tempos têm sido alvo de muitos assaltos, dizem ainda que o orçamento que 

possuem é no valor de 875,00 € + IVA que anexam. 

 

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). 

 

11. 11. 11. 11. Presente ofício do SOM SOM SOM SOM ––––    Sport Operário Marinhense,Sport Operário Marinhense,Sport Operário Marinhense,Sport Operário Marinhense, datado de 9 de Julho e 

recepcionado a 18 do mesmo mês, a solicitar apoio para a realização do 24º 

Torneio de Voleibol de Praia de S. Pedro de Moel, a levar a efeitos nos próximos 

dias 17 18 e 19 de Agosto de 2012. Salientam que este projecto tem cariz muito 

especial, com 23 anos de história, é um acontecimento Nacional, uma excelente 

forma de promover o Voleibol de Praia, dar a conhecer a bonita Praia de S. Pedro 

de Moel, sendo uma forma de animação da nossa região, do nosso concelho. 

 

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). 

 

12. 12. 12. 12. Presente ofício do Clube Desportivo MoitenseClube Desportivo MoitenseClube Desportivo MoitenseClube Desportivo Moitense, datado de 26 de Junho e 

recepcionado a 25 de Julho do ano corrente, a solicitar apoio para mais uma 

realização da Prova de Ciclismo anual, integrada nos Festejos comemorativos do 

72º Aniversário, a realizar no dia 27 de Agosto, aproveitam para convidar para 

estar presente no dia da Prova. 

 

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 atribuir um 

apoio no valor de € 50,00 (cinquenta euros), com três votos a favor dos membros 

da CDU, e três contra dos membros do PSD, que propuseram a não atribuição de 

qualquer apoio. De acordo com o que a Lei outorga, esta deliberação contou com 

o voto de Qualidade do Senhor Presidente da Junta. 

 

13131313.    Presente ofício da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 

Marinha Grande,Marinha Grande,Marinha Grande,Marinha Grande, datada de 25 de Julho e rececionada 26 do mesmo mês, a 
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solicitar a nossa prestigiosa e essencial ajuda para mais uma iniciativa do Grupo 

de Senhoras a realizar em 20 de Outubro um Jantar/Festa no Parque Municipal 

de Exposições, cuja receita reverte em favor desta instituição. Referem que este 

Grupo de Senhoras vem ajudando a instituição há mais de 35 anos, tendo já 

angariado verbas que serviram para adquirir várias ambulâncias. 

 

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). 

 

14141414.Presente requerimento de Carlos Manuel Gomes Fazendeiro e OutrosCarlos Manuel Gomes Fazendeiro e OutrosCarlos Manuel Gomes Fazendeiro e OutrosCarlos Manuel Gomes Fazendeiro e Outros, 

casado, Informático, com habitação na Rua Principal, nº 88 – A - Pilado, residente 

em França, com a Carta Estrangeira nº 040794100282, na qualidade de filho do 

falecido Manuel Moita Fazendeiro falecido em 11 de Fevereiro de 2012, solicita a 

compra de uma sepultura no cemitério do Pilado, com o nº269. 

 

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 ao requerente Carlos Manuel Gomes Fazendeiro a 

sepultura nº 269, no Cemitério do Pilado. 

 

 

PontoPontoPontoPonto    Quatro Quatro Quatro Quatro ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

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

    

Do nº 508508508508        ao nº ao nº ao nº ao nº 555588888888, que totalizam € 61616161....258258258258,,,,30303030 (sessenta e um mil duzentos e cinquenta 

e oito euros e trinta cêntimos). 
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Ordens de PaOrdens de PaOrdens de PaOrdens de Pagamento Operações de Tesourarigamento Operações de Tesourarigamento Operações de Tesourarigamento Operações de Tesourariaaaa    

Do nº 516 ao 524, 540 e do 564 ao 572516 ao 524, 540 e do 564 ao 572516 ao 524, 540 e do 564 ao 572516 ao 524, 540 e do 564 ao 572, que totalizam € 5.1005.1005.1005.100,,,,05050505 (cinco mil e cem euros 

e cinco 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 08080808/0/0/0/08888/2012/2012/2012/2012, que apresenta um total de 

disponibilidade no valor de € 321321321321....286286286286,,,,71717171 (trezentos e vinte e um mil, duzentos e oitenta e 

seis 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 quinze 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 -  

 


