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AAAATA NÚMERO TA NÚMERO TA NÚMERO TA NÚMERO TREZETREZETREZETREZE    

 

Aos vinte e dois dias do mês de Agosto de dois mil e treze, pelas vinte e duas 

horas e 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    

 

• A Ata nº 12 foi aprovada por unanimidade 

 

• Verificou-se a ausência da Vogal Maria da Conceição Bandola Torres 

Cabaço, devidamente justificada. 

 

• 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    
    

• PPPPonto Um onto Um onto Um onto Um ––––    Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da 1ª e 1ª e 1ª e 1ª e 2222ªªªª    Quinzena de Quinzena de Quinzena de Quinzena de JuJuJuJullllhohohoho    

• 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 Mapa de Mapa de Mapa de Trabalhos daTrabalhos daTrabalhos daTrabalhos da    1ª e 1ª e 1ª e 1ª e 2222ª Quinzena de ª Quinzena de ª Quinzena de ª Quinzena de JulJulJulJulhohohoho    

    

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

2ª quinzena do mês de Julho. 

_________________________________________________________________________ 

    

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

    

1. 1. 1. 1. Presente convite do Sport Operário MarinhenseSport Operário MarinhenseSport Operário MarinhenseSport Operário Marinhense datado de 12 de Agosto 2013 e 

rececionado a 14 de Agosto do mesmo ano, para a cerimónia de entrega de 

prémios às equipas participantes do 25º Torneio de Voleibol de Praia de S. Pedro 

de Moel, a realizar no dia 18 de Agosto pelas 17.30 horas, no areal da praia. 

O Executivo tomou conhecimento e esteve presente o Sr. Presidente da Junta. 
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2. 2. 2. 2. Presente ofício do Estrela do Mar Futebol ClubeEstrela do Mar Futebol ClubeEstrela do Mar Futebol ClubeEstrela do Mar Futebol Clube datado de 30 de Julho 2013 e 

rececionado no mesmo dia, a agradecer a presença no “Torneio Ibérico”, que 

decorreu em Serzedo. 

O Executivo tomou conhecimento....    

    

3. 3. 3. 3. Presente ofício do Pároco da Marinha GrandePároco da Marinha GrandePároco da Marinha GrandePároco da Marinha Grande, datado de 24 de Julho 2013 e 

rececionado a 24 de Julho do mesmo ano, a agradecer o apoio na cedência de 

equipamento e da atuação da Orquestra Ligeira da Marinha Grande, nas festas 

em S. Pedro de Moel em honra da Padroeira Nª Sª da Piedade. 

O Executivo tomou conhecimento. 

    

PPPPonto Três onto Três onto Três onto Três ––––    DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações    

    

4. 4. 4. 4. Presente ofício do Futebol Clube “Os BelenensesFutebol Clube “Os BelenensesFutebol Clube “Os BelenensesFutebol Clube “Os Belenenses” datado de 28 de Julho 2013 

e rececionado no dia 06 de Agosto do mesmo ano, a solicitar apoio para os vários 

projetos do clube. Referem que devido às dificuldades financeiras que todos 

enfrentamos, sentiram uma descida generalizada dos apoios, daí estarem a sentir 

dificuldades em levar a efeito a sua actividade “O Futebol Feminino” único na 

Marinha Grande. 

 

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 

mamamamaioria, atribuir o valor de ioria, atribuir o valor de ioria, atribuir o valor de ioria, atribuir o valor de € 500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00, com quatro votos a favor dos membros da 

CDU e dois contra dos elementos do PSD, que propuseram a atribuição de € 

250,00 (duzentos e cinquenta euros) 

Deliberação nº 40Deliberação nº 40Deliberação nº 40Deliberação nº 40    

 

5555....Presente ofício do Clube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo Amieirinhense datado de 29 de Julho 2013 

e rececionado a 05 de Agosto do mesmo ano, a solicitar apoio para a realização 

do 3º Grande Prémio de Atletismo, integrado nas comemorações do Aniversário 

da coletividade, no dia 28 de Setembro na Amieirinha. 
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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 

unanimidadunanimidadunanimidadunanimidade, atribuir o valor de e, atribuir o valor de e, atribuir o valor de e, atribuir o valor de € 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00 (duzentos e cinquenta euros) 

Deliberação nº 41Deliberação nº 41Deliberação nº 41Deliberação nº 41    

 

6666....    Presente ofício do Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de Teatro do Sport Operário MarinhenseTeatro do Sport Operário MarinhenseTeatro do Sport Operário MarinhenseTeatro do Sport Operário Marinhense rececionado 

a 17 de Julho 2013, a apresentar o seu novo trabalho intitulado “O Riso da Crise”, 

é uma representação de vários textos/excertos de obras com função de 

entretenimento baseados em crítica social e política, que teve a sua estreia no 

passado dia 02 de Junho, com encenação de Norberto Barroca. Apesar do grupo 

ser constituído por amadores, a execução dos adereços e do guarda-roupa, o 

“cachet” do encenador e as restantes despesas inerentes à produção de uma 

peça de teatro, superam sempre as melhores expetativas de bilheteira e é nesse 

sentido que solicitam algum apoio para poderem continuar a apresentar o seu 

trabalho. 

 

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 

unanunanunanunanimidade, atribuir o valor de imidade, atribuir o valor de imidade, atribuir o valor de imidade, atribuir o valor de € 4€ 4€ 4€ 400,0000,0000,0000,00 (quatrocentos euros). 

Deliberação nº 42Deliberação nº 42Deliberação nº 42Deliberação nº 42    

    

7777. Presente ofício do Clube Desportivo da Garcia Clube Desportivo da Garcia Clube Desportivo da Garcia Clube Desportivo da Garcia datado de 03 de Julho 2013 e 

rececionado a 11 de Julho do mesmo ano, a agradecer todo o apoio prestado 

pela Junta de Freguesia, realçando que o nosso contributo foi essencial para o 

desenvolvimento e crescimento dos atletas e do clube. Salientam que as suas 

instalações têm alguns locais completamente obsoletos a necessitar de obras de 

remodelação urgente. Depois de remodelados os Balneários na sua opinião foi a 

obra prioritária, mas para terem uma colectividade mais digna para receber os 

atletas e suas famílias, necessitam com urgência de transformar em Bar e Sala de 

estar o atual barracão, única sala que possuem para receber os atletas, os pais, 

entidades e/ou outras pessoas que os queiram visitar, necessitam do apoio 

possível para levarem a efeito a obra atrás referida. 
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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 

maioria, atribuir o valor de maioria, atribuir o valor de maioria, atribuir o valor de maioria, atribuir o valor de € 2.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00, com quatro votos a favor dos membros da 

CDU e dois contra dos elementos do PSD, que propuseram a atribuição de € 

200,00 (duzentos euros). 

Deliberação nº 43Deliberação nº 43Deliberação nº 43Deliberação nº 43    

 

8.8.8.8.    Presente ofício do Clube Desportivo MoitenseClube Desportivo MoitenseClube Desportivo MoitenseClube Desportivo Moitense datado de 16 de Julho 2013 e 

rececionado a 23 de Julho do mesmo ano, a solicitar apoio para a realização da 

Prova de Ciclismo designada por 62º Circuito Ciclista da Moita, integrada nas 

comemorações do aniversário do Clube no dia 26 de Agosto pelas 17.30 horas. 

 

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 unanimidade, atribuir o valor de unanimidade, atribuir o valor de unanimidade, atribuir o valor de € 200,00,€ 200,00,€ 200,00,€ 200,00, por proposta dos membros do PSD. 

Deliberação nº 44Deliberação nº 44Deliberação nº 44Deliberação nº 44 

    

    

    

PoPoPoPonto Quatro nto Quatro nto Quatro nto Quatro ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

    

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

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

Do nº 476476476476    ao nº ao nº ao nº ao nº 662662662662, que totalizam €€€€    106106106106....615615615615,,,,03 03 03 03 (cento e seis mil seiscentos e 

quinze euros e três cêntimos). 

 

Operações de TesourariaOperações de TesourariaOperações de TesourariaOperações de Tesouraria: 

 

Com o nº 503, do nº 557 ao 565, 580 e do nº 623 ao nº 626,503, do nº 557 ao 565, 580 e do nº 623 ao nº 626,503, do nº 557 ao 565, 580 e do nº 623 ao nº 626,503, do nº 557 ao 565, 580 e do nº 623 ao nº 626, que totalizam € € € € 

6.427,736.427,736.427,736.427,73 (seis mil quatrocentos e vinte e sete euros e setenta e três cêntimos). 
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Alteração Orçamental com o nº 1Alteração Orçamental com o nº 1Alteração Orçamental com o nº 1Alteração Orçamental com o nº 1    

    

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

1.500,00. 

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

    

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 21-08-2013, o qual 

apresenta um total de disponibilidade no valor de € 366.475,68 (trezentos e 

sessenta e seis mil quatrocentos e setenta e cinco euros e sessenta e oito 

cêntimos) 

 

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

vinte e duas horas e quarenta minutos, da mesma se lavrou a presente ata, que 

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

 

Presidente: 

 

Tesoureiro: 

 

Secretário: 

 

VVVVOGAISOGAISOGAISOGAIS: 

 

Isabel Paixão:  

 

Rui Miranda: 

 

Liliana Costa:  

 

 

    


