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ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO DEZASSEDEZASSEDEZASSEDEZASSETETETETE    
 

Aos onze dias do mês de Outubro 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 

•   Isabel Maria Valente Rocha Paixão 

• Rui Joaquim Agostinho Miranda 

• Liliana Maria Amorim da Costa 

• Maria da Conceição Bandola Torres 

___________________________________________________________________ 

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

• Conforme estava agendado, foi recebida a Comissão da FAG/2012 

constituída por Liliana Prior, Lúcia Batista e Isabel Santos.    

A sua presença teve como objectivo principal a sensibilização do Executivo 

da Junta de Freguesia para as dificuldades com a organização e realização 

deste acontecimento cultural anualmente realizado pela Associação Social, 

Cultural e Desportiva de Casal Galego. 

Referiram a redução do apoio do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, assim como a não garantia do apoio da Câmara Municipal 

com a verba de sete mil e quinhentos euros, prevista em orçamento. 

A Junta de Freguesia disponibilizou-se para colaborar no que estiver ao 

seu alcance, quer no apoio logístico quer no apoio financeiro. 

O Presidente da Junta disse que já no mês de Julho se tinha disponibilizado 

para conjuntamente com a Presidente da Associação Liliana Prior reunir com o 

senhor Presidente da Câmara, sensibilizando-o para a importância do referido 

evento, realçando que nessa altura o presidente da edilidade Marinhense 

comunicou a necessidade de se aguardar até meados de Agosto para uma 

resposta. Pelo exposto a Presidente da Associação de Casal Galego Liliana 
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Prior informou que até agora o Senhor Presidente da Câmara não respondeu à 

questão. 

 

Foi aprovada por unanimidade a ata nº 16. 

 

• 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 

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 dMapa dMapa dMapa de Trabalhos da e Trabalhos da e Trabalhos da e Trabalhos da 1111ª ª ª ª e 2ª e 2ª e 2ª e 2ª Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena de de de de SetembroSetembroSetembroSetembro    

• 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    
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PPPPonto Um onto Um onto Um onto Um ––––    MapaMapaMapaMapassss    de Trabalhos dade Trabalhos dade Trabalhos dade Trabalhos da    1111ª ª ª ª e 2ª e 2ª e 2ª e 2ª Quinzena de Quinzena de Quinzena de Quinzena de SetembroSetembroSetembroSetembro    

        

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

2ª Quinzena do mês de Setembro. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

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

    

1111. Presente convite do Clube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo Amieirinhense, , , , rececionado a 12 de 

Setembro 2012, a convidar para estar presente no 2º Grande Prémio de Atletismo 

da Amieirinha, a realizar no próximo dia 29 de Setembro, pelas 17 horas, seguido 

da entrega de prémios. 

O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente. 

 

2. 2. 2. 2. Presente oficio da Dida Dida Dida Direcção Geral de Reinserção Socialrecção Geral de Reinserção Socialrecção Geral de Reinserção Socialrecção Geral de Reinserção Social, datado de 25 de 

Setembro de 2012, rececionado a 27 do mesmo mês a agradecer toda a 

colaboração prestada à Administração da Justiça porquanto esta instituição como 

entidade beneficiária do trabalho prestado por Aires Domingues Gentil, no 

cumprimento da prestação de trabalho a favor da comunidade. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

3.3.3.3. Presente convite da Liga dos CombatentesLiga dos CombatentesLiga dos CombatentesLiga dos Combatentes datado de 26 de Setembro2012 e 

rececionado a 03 de Outubro, para estar presente no Almoço de Natal dos 

Combatentes dos Núcleos do Centro Oeste, a realizar no dia 15 de Dezembro 

2012. 

O Executivo tomou conhecimento. 

  

4. 4. 4. 4. Presente convite do MURPI MURPI MURPI MURPI ––––    Confederação Nacional de ReformadosConfederação Nacional de ReformadosConfederação Nacional de ReformadosConfederação Nacional de Reformados, 

Pensionistas e IdososPensionistas e IdososPensionistas e IdososPensionistas e Idosos, datado de 02 de Outubro 2012 e recepcionado a 04 de 

Outubro do mesmo ano, para estar presente no 7º Congresso do MURPI, a 

realizar no dia 20 de Outubro de 2012, no Teatro Villaret, em Lisboa. 

O Executivo tomou conhecimento. 
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5. 5. 5. 5. Presente ofício da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários daAssociação Humanitária de Bombeiros Voluntários daAssociação Humanitária de Bombeiros Voluntários daAssociação Humanitária de Bombeiros Voluntários da    

Marinha GMarinha GMarinha GMarinha Granderanderanderande, datado de 07 de Setembro 2012 e recepcionado a 11 de 

Setembro do mesmo ano, a enviar o Relatório e Contas 2011, aprovado em 

Assembleia-Geral no passado dia 29 de Março. 

O Executivo tomou conhecimento. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

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

 

6666.Presente ofício da Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte,Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte,Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte,Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte, datado de 

25 de Setembro 2012, e rececionado a 27 de Setembro do mesmo ano, a 

informar que a Escola foi no ano letivo transacto, uma das 5 escolas vencedoras, 

a nível nacional, do programa Euroscola. Em face deste resultado, no dia 14 de 

Dezembro, esta Escola participará numa sessão a realizar no Parlamento 

Europeu, com 24 alunos. Aproveitando esta oportunidade a escola decidiu 

proporcionar aos alunos participantes, a possibilidade de conhecerem um pouco 

mais da cultura francesa, realizando algumas visitas em Paris e Estrasburgo. 

Assim, e para que não se torne tão dispendioso para a escola, solicitam apoio 

financeiro para a concretização desta iniciativa. 

 

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 não atribuir qualquer apoio por não haver disponibilidade financeira 

para o efeito. 

Deliberação nº 49Deliberação nº 49Deliberação nº 49Deliberação nº 49 

 

7777.Presente ofício do Sport Império MarinhenseSport Império MarinhenseSport Império MarinhenseSport Império Marinhense, datado de 18 de Setembro 2012 e 

rececionado a 19 de Setembro de mesmo ano, a solicitar apoio financeiro para  

ajuda na reconstrução do telhado do Salão de festas. 

 

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 

maioria atribuir um apoio no valor de 3.000,00 (três mil euros), com quatro votos e 

favor dos elementos da CDU e três votos contra dos elementos do PSD que 

propuseram a atribuição de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros). 
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Deliberação nº Deliberação nº Deliberação nº Deliberação nº 50505050 

 

8888.Presente oficio da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego ––––    

FAG 2012FAG 2012FAG 2012FAG 2012    datado de10 de Outubro e recepcionado no mesmo dia, a solicitar 

apoio logístico e financeiro para a realização da 23ª Feira Nacional de Artesanato 

e Gastronomia da Marinha Grande. 

 

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 de 3.500,00 (três mil e quinhentos euros). 

Deliberação nº 51Deliberação nº 51Deliberação nº 51Deliberação nº 51 

 

9999.Presente ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 

Marinha GrandeMarinha GrandeMarinha GrandeMarinha Grande, datada de 8 de Outubro e rececionada  na mesma data a 

solicitar o apoio anual, que habitualmente a Junta de Freguesia atribui a esta 

instituição. 

 

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 de 3.500,00 (três mil e quinhentos euros). 

Deliberação nº 52Deliberação nº 52Deliberação nº 52Deliberação nº 52    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

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

    

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

Ordens de PagameOrdens de PagameOrdens de PagameOrdens de Pagamentontontonto:::: 

Do nº 657657657657        ao nº ao nº ao nº ao nº 741741741741, que totalizam € 50505050....864864864864,,,,61616161 (cinquenta mil oitocentos e sessenta e 

quatro euros e sessenta e um cêntimos). 

Ordens de PaOrdens de PaOrdens de PaOrdens de Pagamento Operações de Tesourarigamento Operações de Tesourarigamento Operações de Tesourarigamento Operações de Tesourariaaaa                    

Com o nº 673673673673, que totaliza € 120120120120,,,,46464646 (cento e vinte euros e quarenta e seis cêntimos) 

Alterações Orçamentais com o nº Alterações Orçamentais com o nº Alterações Orçamentais com o nº Alterações Orçamentais com o nº 6 e 76 e 76 e 76 e 7 

Foram presente as Alterações Orçamentais à Despesa, que totalizam o valor 

respetivamente de     8.28.28.28.200000,000,000,000,00    € € € € e 12.000,00e 12.000,00e 12.000,00e 12.000,00    €€€€.    
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Alterações ao PPI com o nº Alterações ao PPI com o nº Alterações ao PPI com o nº Alterações ao PPI com o nº 3333    

Foi presente a alteração ao PPI, que totaliza a importância de € 8888....222200,0000,0000,0000,00     

    

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

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 11110000////10101010/2012/2012/2012/2012, que apresenta um total de 

disponibilidade no valor de € 272272272272....987987987987,,,,40404040 (duzentos e setenta e dois mil, novecentos e 

oitenta e sete euros e quarenta cêntimos).    

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

vinte e três 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 

 

VogaisVogaisVogaisVogais::::    

    

    Isabel Paixão –  

 

 Rui Miranda –  

 

Liliana Costa – 

 

Conceição Torres – 

 

 

 

 

 


