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ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO SEISSEISSEISSEIS    

 

Aos vinte e sete dias do mês de Março de dois mil e treze, 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 

______________________________________________________________________ 

    

• Foram recebidos pelo Executivo da Junta de Freguesia três representantes da 

Liga dos Amigos do Hospital Stº André, estes expuseram sucintamente qual a 

sua acção naquela instituição, revelando de seguida o motivo porque 

solicitaram o encontro. O mesmo liga-se ao apoio no pagamento de 

medicamentos a doentes carenciados, nos quais se incluem um número 

considerável de Marinhenses.  

Quiseram saber quais as hipóteses da Junta de Freguesia da Marinha Grande 

poder vir a contribuir com alguma ajuda monetária, dadas as dificuldades 

atuais que atingem também a sua instituição. 

Solicitaram depois ao Executivo da junta que colaborasse na identificação das 

necessidades dos beneficiários que estão a usufruir desta prestimosa ajuda, 

fornecendo para o efeito listagem com indicação de nomes e respectivos 

endereços. 

 

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

monetário, era necessário o envio de um ofício da instituição que 



Junta de Freguesia da Marinha Grande 
 

__________________________ATA Nº 6 - 27-03-2013 ___________________________________ 

 2 

representam a solicitar o mesmo. No qual devem explanar os problemas e 

as necessidades com que se debatem, e anexar o seu Relatório de Contas, 

Estatutos e outros documentos inerentes à legalidade da Instituição. 

Quanto à colaboração na identificação das necessidades dos beneficiários, o 

Presidente da Junta referiu que logo que possível iria procurar estes 

endereços e confirmar a veracidade das carências das pessoas inscritas. 

_____________________________________________________________________ 

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

    

• Foi aprovada por unanimidade a ata nº 5/2013. 

    

• 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. 

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    

    

• Ponto Um Ponto Um Ponto Um Ponto Um ––––    Mapa de Trabalhos daMapa de Trabalhos daMapa de Trabalhos daMapa de Trabalhos da    1111ª Quinzena ª Quinzena ª Quinzena ª Quinzena de de de de MarçoMarçoMarçoMarço    

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

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

• Ponto Ponto Ponto Ponto Quatro Quatro Quatro Quatro ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    
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Ponto Um Ponto Um Ponto Um Ponto Um ––––    Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da 1111ª Quinzena de ª Quinzena de ª Quinzena de ª Quinzena de MarçoMarçoMarçoMarço    

    

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

quinzena do mês de Março. 

______________________________________________________________________ 

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

    

1. 1. 1. 1. Presente ofício 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, 

datada de 01 de Março de 2013 e rececionada a 13 do mesmo mês, a convidar 

para o Jantar e Baile de aniversário que se realizará no próximo dia 6 de Abril do 

corrente ano.    

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a vogal  Isabel Freitas. 

 

    

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

    

2. 2. 2. 2. Presente ofício do Agrupamento de Escolas Guilherme StephensAgrupamento de Escolas Guilherme StephensAgrupamento de Escolas Guilherme StephensAgrupamento de Escolas Guilherme Stephens, datado de 01 

de Março 2013 e rececionado a 08 de Março do mesmo ano, a solicitar a 

atribuição de apoio financeiro ao Clube de Patinagem de velocidade desta escola, 

para poderem cumprir as atividades em que irão participar ao longo do ano 2013. 

Junto anexam os Relatórios de Atividades referentes ao ano 2012 e 2013. 

        

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

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

300,00. (trezentos euros) 

Deliberação nº 17Deliberação nº 17Deliberação nº 17Deliberação nº 17    

 

3. 3. 3. 3. Presente ofício do Atlético Clube MarinhenseAtlético Clube MarinhenseAtlético Clube MarinhenseAtlético Clube Marinhense datado de 12 de Março 2013 e 

rececionado a 12 de Março do mesmo ano, a solicitar a atribuição de apoio 

financeiro para a realização do 2º Torneio de Futebol 7 para o escalão Infantis-A 
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(Sub-13), que decorrerá nos dias 29 e 30 de Março, com a denominação de 

TORNEIO JOÃO NÓBREGA. Estarão presentes no Torneio 12 equipas: 

- Boavista Futebol Clube 

- Associação Académica Coimbra 

- Clube Sport Marítimo 

- Associação Naval 1º de Maio 

- Atlético Clube Marinhense A 

- Atlético Clube Marinhense B 

- EAS Academia Futebol Marinha Grande 

- Sport Lisboa e Marinha 

- Grupo Desportivo Santo Amaro 

- Grupo Desportivo “Os Nazarenos” 

- Grupo Desportivo Monte Real 

- Grupo Recreativo Amigos Paz 

 

O orçamento previsto para a realização deste Torneio é de 7.000,00 € 

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 

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

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

200,00. (duzentos euros) 

Deliberação nº 18Deliberação nº 18Deliberação nº 18Deliberação nº 18    

    

4. 4. 4. 4. Presente ofício do Grupo Desportivo Grupo Desportivo Grupo Desportivo Grupo Desportivo e Recreativo das Figueirase Recreativo das Figueirase Recreativo das Figueirase Recreativo das Figueiras datado de 15 

de Março 2013 e rececionado a 19 de Março do mesmo ano, a solicitar a 

atribuição de apoio financeiro para a realização do Concurso Anual de Pesca 

Desportiva de Mar, a decorrer no dia 12 de Maio 2013, cujo orçamento ascende a 

quatro mil duzentos e trinta e cinco euros.  

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 € 100,00. (cem euros) 
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Deliberação nº 19Deliberação nº 19Deliberação nº 19Deliberação nº 19    

5.5.5.5. Presente email do Sport Império Marinhense,Sport Império Marinhense,Sport Império Marinhense,Sport Império Marinhense, datado de 22 de Março e 

rececionado a 25 do mesmo mês a solicitar apoio para a realização do seu 1º 

Festival de Teatro “Fernando Luz” a realizar de 26 a 28 de Abril. Além do seu 

Grupo de Teatro contam com a participação de um Grupo de Teatro de Évora, de 

Moura e de Vieira de Leiria, entre outros. Solicitam um apoio monetário de forma 

a conseguirem receber os Grupos visitantes tão bem como têm como o seu grupo 

foi recebido, quando lá se deslocaram.   

 

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 € 400,00€ 400,00€ 400,00€ 400,00 com quatro votos a favor dos membros da 

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

200,00. (duzentos euros) 

Deliberação nº 20Deliberação nº 20Deliberação nº 20Deliberação nº 20        

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

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 200200200200    ao nº ao nº ao nº ao nº 230230230230, que totalizam €€€€    21212121....219219219219,,,,23232323    (vinte e um mil duzentos e 

dezanove euros e vinte e três cêntimos).    

 

Operações de TesourariaOperações de TesourariaOperações de TesourariaOperações de Tesouraria: 

Com o nº 211211211211,,,, que totaliza € € € € 120120120120,,,,15151515 (cento e vinte euros e quinze 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 26/03/2013, que apresenta um 

total de disponibilidade no valor de € 312312312312....391391391391,,,,43434343 (trezentos e doze mil, trezentos e 

noventa e um euros e quarenta e três cêntimos). 
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Por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião pelas 

vinte e três horas, 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 Torres:  

 

Conceição Torres: 

 


