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AAAATA NÚMERO TA NÚMERO TA NÚMERO TA NÚMERO CATORZECATORZECATORZECATORZE    

 

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

e trinta e cincominutos 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 

• Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço 

• Liliana Maria Amorim da Costa 

 

____________________________________________________________________ 

    

ANTES ANTES ANTES ANTES DA ORDEM DO DIADA ORDEM DO DIADA ORDEM DO DIADA ORDEM DO DIA    

    

Foram recebidos pelo Executivo da Junta de Freguesiaquatro representantes da 

Direcção do Atlético Clube Marinhense, eleitos recentemente, começaram por se 

apresentar ao Executivo, expuseram sucintamente os problemas e as dificuldades 

com que se debatem para conseguir ultrapassar os grandes problemas logísticos 

e financeiros com que se debate este Clube. 

Aproveitaram para solicitar apoio logístico à Junta de Freguesia, o mesmo liga-se 

ao apoio nas necessidades básicas de funcionamento, nomeadamente apoio com 

alguns materiais e cedência de viaturas. 

 

O Presidente da JuntaPresidente da JuntaPresidente da JuntaPresidente da Junta referiu que para se decidir sobre um eventual apoio era 

necessário o envio de um ofício da instituição que representam a solicitar o 

mesmo. No qual devem explanar os problemas e as necessidades com que se 

debatem. 
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Seguidamente a exemplo de anos anteriores foram também recebidos pelo 

Executivo quatro elementos da Associação de Casal Galego, nomeadamente da 

Comissão da FAG/2013, entregaram o projecto do evento para este ano. 

Referiram que a FAG/2013 iria ser feita em moldes muito semelhantes aos dos 

anos anteriores. Solicitaram o habitual apoio logístico e financeiro para o evento 

de 2013, a realizar de 29 de Novembro a 8 de Dezembro no Parque Municipal de 

Exposições. 

 

O Presidente da JuntaPresidente da JuntaPresidente da JuntaPresidente da Junta, teceu algumas considerações acerca do evento supra 

citado, realçando a importância deste para a Freguesia e Concelho da Marinha 

Grande  ???????????????????????????  

 

A Ata nº 13 foi aprovada por unanimidade 

 

• 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 

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    
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• 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 2222ªQuinzena de ªQuinzena de ªQuinzena de ªQuinzena de AgostoAgostoAgostoAgosto    

• 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 daMapa de Trabalhos daMapa de Trabalhos daMapa de Trabalhos da    1ª e 1ª e 1ª e 1ª e 2222ª Quinzena de ª Quinzena de ª Quinzena de ª Quinzena de AgostoAgostoAgostoAgosto    

    

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

2ª quinzena do mês de Agosto. 

_________________________________________________________________________ 

    

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

    

1. 1. 1. 1. Presente ofício do Sport Operário MarinhenseSport Operário MarinhenseSport Operário MarinhenseSport Operário Marinhense datado de 19 de Agosto 2013 e 

rececionado a 23 de Agosto do mesmo ano, a agradecer o apoio que foi atribuído 

ao 25º Torneio de praia de S. Pedro de Moel, que se realizou no dia 18 de Agosto 

2013, no areal da praia. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2. 2. 2. 2. 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 

dededede    MoelMoelMoelMoel datado de 02 de Setembro de 2013 e rececionado no mesmo dia, a 

agradecer o apoio que foi atribuído para a realização das Festas de S. Pedro de 

Moel. 

O Executivo tomou conhecimento. 

    

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

    

3. 3. 3. 3. Presente ofício da Associação Cultural e Recreativa da ComeiraAssociação Cultural e Recreativa da ComeiraAssociação Cultural e Recreativa da ComeiraAssociação Cultural e Recreativa da Comeira, rececionado 

no dia 25 de Março 2013, a solicitar apoio para a construção do novo edifício da 

sede. Junto enviam orçamento: 
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1ª Fase: Demolição d edifício antigo e transporte dos resíduos para estaleiro 

próprio – Custo estimado - € 7.500,00 

 

2ª Fase: Abertura de fundações e construção de toda a estrutura do edifício, com 

aplicação do telhado – Custo estimado - € 92.500,00. 

 

3ª Fase: Levantamento de paredes exteriores ara fecho do edifício – custo 

orçamentado – € 70.000,00. 

 

4ª Fase: Abertura de roços e aplicação de cabos para instalação elétrica com 

aplicação dos respetivos quadros – Custo estimado - € 14.000,00. 

 

Total Total Total Total ----    € 184.000,00€ 184.000,00€ 184.000,00€ 184.000,00    

 

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 € 4.500,00. 

Deliberação nº 45Deliberação nº 45Deliberação nº 45Deliberação nº 45    

 

 

4444....Presente ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de MaioSociedade de Instrução e Recreio 1º de MaioSociedade de Instrução e Recreio 1º de MaioSociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio – PicassinosPicassinosPicassinosPicassinos, 

datado de 19 de Agosto 2013 e rececionado a 23 de Agosto do mesmo ano, a 

solicitar apoio para a realização da XI Travessia da Ponte de Picassinos integrada 

nos festejos da coletividade, no próximo dia 8 de Setembro. 

 

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 € 150,00. 

Deliberação nº 46Deliberação nº 46Deliberação nº 46Deliberação nº 46    
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Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

    

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

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

Do nº 663663663663    ao nº ao nº ao nº ao nº 702702702702, que totalizam €€€€    12121212....581581581581,,,,15151515(doze mil quinhentos e oitenta e 

um euros e quinze cêntimos). 

 

AAAAlteração Orçamental com o nº lteração Orçamental com o nº lteração Orçamental com o nº lteração Orçamental com o nº 2222    

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

24.700,00. 

 

Alteração ao PPI com o nº 1Alteração ao PPI com o nº 1Alteração ao PPI com o nº 1Alteração ao PPI com o nº 1    

Foi presente a alteração ao PPI, que totaliza a importância de € 16.000,00. 

 

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 03-09-2013, o qual 

apresenta um total de disponibilidade no valor de € 355.448,00(trezentos e 

cinquenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e oito euros) 

 

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

vinte e trêshoras e trinta minutos, da mesma se lavrou a presente ata, que depois 

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

 

Presidente: 

 

Tesoureiro: 

 

Secretário: 
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VVVVOGAISOGAISOGAISOGAIS: 

 

Isabel Paixão:  

 

Rui Miranda: 

 

Liliana Costa:  

 

 

    


