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ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO SESESESETETETETE    

 

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

cinquenta 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 Maria Valente Rocha Paixão 

• Rui Joaquim Agostinho Miranda 

• Liliana Maria Amorim da Costa 

 

 

_____________________________________________________________________ 

ANTES DA ANTES DA ANTES DA ANTES DA ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA    

    

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

justificou. 

 

• Foi aprovada por unanimidade a ata nº 6/2013. 

    

• 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. 
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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 

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

tenham conhecimento a quem se destinam, assim como os respectivos 

valores. 

 

O vogal Rui MirandaRui MirandaRui MirandaRui Miranda, lembrou que no âmbito do que já tinha referido 

anteriormente, relativamente ao apoio social a famílias carenciadas, se 

deveria agendar uma reunião com a Associação Social Cultural e 

desportiva de Casal Galego, uma IPSS-Instituição Particular de 

Solidariedade Social, para analisar a possibilidade da Junta de Freguesia 

colaborar no Apoio domiciliário, apoiando novas famílias mais utentes. 

Ficou decidido abordar o presidente desta Associação logo que possível 

com o intuito de agendar uma reunião. 

__________________________________________________________________ 
ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA    

    

• Ponto Um Ponto Um Ponto Um Ponto Um ––––    Mapa de Trabalhos da 2ªMapa de Trabalhos da 2ªMapa de Trabalhos da 2ªMapa de Trabalhos da 2ª    Quinzena de MarçoQuinzena de MarçoQuinzena de MarçoQuinzena de Março    

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

• Ponto Três Ponto Três Ponto Três Ponto Três ----    Discussão e Aprovação da Conta de GerênciaDiscussão e Aprovação da Conta de GerênciaDiscussão e Aprovação da Conta de GerênciaDiscussão e Aprovação da Conta de Gerência    (2012) (2012) (2012) (2012) e e e e 

InventárioInventárioInventárioInventário....    

• Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro ----    1ª 1ª 1ª 1ª Revisão do Orçamento Revisão do Orçamento Revisão do Orçamento Revisão do Orçamento e PPIe PPIe PPIe PPI    

• Ponto Cinco Ponto Cinco Ponto Cinco Ponto Cinco ––––    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 MarçoMarçoMarçoMarço    

    

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

quinzena do mês de Março. 

______________________________________________________________________ 

PPPPonto Dois onto Dois onto Dois onto Dois ––––    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência    
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1. 1. 1. 1. Presente ofício do Estrela do Mar Futebol ClubeEstrela do Mar Futebol ClubeEstrela do Mar Futebol ClubeEstrela do Mar Futebol Clube, , , , datado de 28 de Março de 

2013 e rececionado no mesmo dia, a informar que o clube vai deslocar-se a 

Serzedo, para dar continuidade ao Torneio triangular, que teve início em Negreira 

– Espanha, continuou o ano passado na nossa cidade e vai terminar em Serzedo, 

no dia 20 de Julho de 2013. Convidam a estarmos presentes nos jogos e no 

almoço e solicitam a atribuição de lembranças alusivas à nossa cidade, para 

poderem oferecer aos membros das outras equipas. 

O Executivo tomou conhecimento, estará presente a Secretária Dª Isabel Freitas. 

 

2. 2. 2. 2. Presente ofício do    Clube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo Amieirinhense datado de 25 de Março 

2013 e rececionado a 01 de Abril do mesmo ano, a convidar para o Concerto 

comemorativo do 12º Aniversário da Orquestra do clube, a realizar no próximo dia 

06 de Abril. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente o Sr. Presidente. 

 

 

3333. Presente convite da Comissão Organizadora do 4º Convívio dos Combatentes Comissão Organizadora do 4º Convívio dos Combatentes Comissão Organizadora do 4º Convívio dos Combatentes Comissão Organizadora do 4º Convívio dos Combatentes 

dadadada    GarciaGarciaGarciaGarcia datado de 30 de Março 2013 e rececionado a 02 de Abril do mesmo 

ano, para o Almoço Convívio a realizar no próximo dia 21 de Abril pelas12,45 h no 

salão de Festas da Garcia – Mª Grande. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a vogal com funções de 

Secretária Isabel Freitas. 

 

 

4. 4. 4. 4. Presente convite da ASURPI ASURPI ASURPI ASURPI ––––    Associação Sindical União dos ReformadosAssociação Sindical União dos ReformadosAssociação Sindical União dos ReformadosAssociação Sindical União dos Reformados 

Pensionistas e IdososPensionistas e IdososPensionistas e IdososPensionistas e Idosos datado de 02 de Abril 2013 e rececionado a 04 de Abril do 

mesmo ano, para o almoço/convívio que irá assinalar a efeméride do 25 de Abril e 

também do seu 34º Aniversário, que terá lugar no próximo dia 20 de Abril. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Secretária Dª Isabel Freitas. 
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5. 5. 5. 5. Presente e.mail do Sport Império MarinhenseSport Império MarinhenseSport Império MarinhenseSport Império Marinhense datado de 4 de Abril 2013, para 

assistir à “Noite de Fados” que irão organizar no próximo dia 12 de Abril, pelas 

21h30. 

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

 

 

• Ponto Três Ponto Três Ponto Três Ponto Três ----    Discussão e Aprovação da Conta de GerênciaDiscussão e Aprovação da Conta de GerênciaDiscussão e Aprovação da Conta de GerênciaDiscussão e Aprovação da Conta de Gerência    (2012) (2012) (2012) (2012) e e e e 

InventárioInventárioInventárioInventário....    

    

    Presente Conta de GerênciaConta de GerênciaConta de GerênciaConta de Gerência relativa ao exercício de 2012, 2012, 2012, 2012, que apresenta os 

seguintes resultados: 

Na receita: 557.299,70 €, saldo da gerência anterior 216.313,85 €, operações de 

tesouraria 28.267,35 €, que totalizam 801.880,90€ e na despesa: 503,062,90 €, 

Operações de Tesouraria de 26.311,65 €, saldo para a Gerência seguinte de 

execução orçamental de 270.550,65 e Operações de Tesouraria de 1.955,70 €, 

totalizando 801.880,90 € que aqui se dá por integralmente reproduzida para 

apreciação e votação. 

Após discussão sobre o assunto supra, o Executivo apreciou e aprovou os 

referidos documentos por maioriamaioriamaioriamaioria com 4444 votos a favor, 2222 contra e 0000 abstenções, 

submetendo-os à aprovação da Assembleia de Freguesia, nos termos do nº 2, 

alínea d) do artº 34º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada em 

anexo à Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 

Nos termos legais procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade. 

 

“Declaração de voto” dos elementos do PSD” 

 

Em bom rigor da verdade, parece-nos importante salientar a relevância que tem a 

gestão de fundos que foram colocados à disposição da Junta de Freguesia da 

Marinha Grande, no intuito de uma aplicação consentânea com as necessidades 

existentes nesta freguesia, que infelizmente se tem acentuado nos últimos 

tempos. 
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- Na análise das contas de gerência ao ano de 2012, verifica-se que os membros 

do PSD neste executivo, tem, ao longo deste mandato, sido confinados com os 

dados disponibilizados pelos membros da CDU. 

- Primeiro, há que discutir conteúdo, e depois as formas… 

A falta de comunicação e informação atempada por parte dos elementos da CDU, 

que, continuadamente tem ignorado muitas das propostas e sugestões dos 

elementos do PSD, nomeadamente no que respeita à disponibilização dos 

elementos relativos à informação financeiras nos dias em que se realizam as 

reuniões do executivo, não é no nosso entender, eticamente correcta. Em 

conclusão, a forma como é gerida a área financeira, carece de novas adaptações, 

nomeadamente no que respeita a algumas despesas correntes, tais como 

reparações de viaturas, adjudicações directas de equipamentos, de obras, entre 

outras, que pertençam ao património físico ou móvel da Junta de Freguesia. 

Nas rubricas enumeradas, na sua maioria, não são pedidos orçamentos a outros 

fornecedores. 

Não será demais referir, que existem critérios diferentes no que respeita a 

investimentos a este nível. 

Havendo princípios orientadores desde que este executivo tomou posse, estes 

raramente são aplicados. Tem que se procurar equilíbrios e depois saber 

optimiza-los da forma mais adequada 

- Por esse motivo, o sentido de voto dos membros do PSD em relação às contas 

de gerência de 2012 é desfavorável. 

Todavia, excluindo estes aspectos menos positivos, considera-se que no geral, a 

Junta de Freguesia da Marinha Grande, tem desenvolvido um trabalho meritório, 

contribuindo para a dignificação deste Concelho, podendo no entanto ser 

potenciados os recursos existentes. 

Na verdade, se forem aplicados os princípios e valores de cada um dos membros 

deste executivo, sem que sejam seguidas rigidamente as orientações políticas 

dos partidos aqui representados, haverá seguramente mais e melhores condições 

para prestar ainda um melhor serviço à população desta freguesia. 

 

No que respeita ao Inventário, consideramos correcta a sua apresentação, pelo 

que votamos o mesmo favoravelmente. 
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Marinha Grande, 04 de Abril de 2013 

 

Rui Miranda 

Liliana Costa” 

 

• Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro ----    1ª 1ª 1ª 1ª Revisão do Orçamento Revisão do Orçamento Revisão do Orçamento Revisão do Orçamento e PPIe PPIe PPIe PPI    

    

Presente documentos referentes à 1ª Revisão do Orçamento de 2013,1ª Revisão do Orçamento de 2013,1ª Revisão do Orçamento de 2013,1ª Revisão do Orçamento de 2013, no valor de 

€ 420.550,65 e 1ª Revisão do PPI de 20131ª Revisão do PPI de 20131ª Revisão do PPI de 20131ª Revisão do PPI de 2013, no valor de € 368,000,00, que aqui se 

dão por integralmente reproduzidos para apreciação e votação. 

Após discussão sobre o assunto supra e verificando-se que se encontra de 

acordo com a legislação vigente, o Executivo, nos termos do artº 34º, nº 2, alínea 

b) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei nº 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, apreciou e aprovou os referidos documentos por 

unanimidade. 

Nos termos legais procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade.unanimidade.unanimidade.unanimidade.    

    

________________________________________________________________________ 

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

    

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

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

Do nº 222231313131    ao nº ao nº ao nº ao nº 252252252252, que totalizam €€€€    8888....593593593593,,,,97 97 97 97 (oito mil quinhentos e noventa e 

três euros e noventa a sete 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 03/04/2013, que apresenta um 

total de disponibilidade no valor de € 304304304304....339339339339,,,,39393939 (trezentos e quatro mil, trezentos 

e trinta e nove euros e trinta e nove cêntimos). 
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Por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião pelas 

vinte e três 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: 

 

Tesoureiro: 

 

Secretário: 

 

VOGAISVOGAISVOGAISVOGAIS: 

 

Isabel Paixão: 

 

Rui Miranda: 

 

Liliana Costa:  

 


