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ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO VINTEVINTEVINTEVINTE    E E E E DOISDOISDOISDOIS    
 

Aos doze dias do mês de Dezembro 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 extraordinária 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 

___________________________________________________________________ 

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

antecipadamente justificou a falta.  

ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA    

• Ponto Ponto Ponto Ponto UmUmUmUm––––        Plano de AtividadesPlano de AtividadesPlano de AtividadesPlano de Atividades, , , , OOOOrçamento rçamento rçamento rçamento e PPIe PPIe PPIe PPI    

• Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois ––––    Mapa de PessoalMapa de PessoalMapa de PessoalMapa de Pessoal    

• Ponto Três Ponto Três Ponto Três Ponto Três ––––    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Antes da Ordem do DiaAntes da Ordem do DiaAntes da Ordem do DiaAntes da Ordem do Dia    

DeclaraçãoDeclaraçãoDeclaraçãoDeclaração    de Votode Votode Votode Voto    

“- Os vogais do PSD, Rui Joaquim Agostinho Miranda e Liliana Maria Amorim 

da Costa, com representação neste executivo, declaram que aprovam a acta 

nº 21, 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 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. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

• Ponto Um Ponto Um Ponto Um Ponto Um ––––    Plano de Atividades, Orçamento e PPIPlano de Atividades, Orçamento e PPIPlano de Atividades, Orçamento e PPIPlano de Atividades, Orçamento e PPI    

 
Presentes; P lano de A ctividades, e os docum entos previsionais para o ano 2013 (dois 

m il e treze). 

O rçam ento no valor de € 562.875.00 (quinhentos e sessenta e dois m il oitocentos e 

setenta e cinco euros). 

PPI no valor de € 126.750,00 (cento e vinte e seis m il setecentos e cinquenta euros) 

que aqui se dão por integralm ente reproduzidos para apreciação e votação 

 

D epois de discutido o assunto supra referido e verificando-se que se encontra de 

acordo com  a legislação em  vigor, o  E xecutivo, nos term os do artº 34, n º 2, alínea a) da 

lei 169/99 de 18 de Setem bro, alterada e republicada pela Lei 5-A /2002 de 11 de 

Janeiro apreciou  e aprovou os referidos docum entos por unanim idade. 

 

Posta a votação foi a presente deliberação aprovada em  m inuta por unanim idade. 

 

    

• Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois ----    Mapa de PessoalMapa de PessoalMapa de PessoalMapa de Pessoal    
    

F undam entação ao M apa de Pessoal 

 
A  Lei 12-A /2008 de 27 de F evereiro, no seu  artº 4º estabelece que, tendo em  consideração a 

m issão, as atribuições, a estratégia, os objectivos superiorm ente fixados, as com petências e os 

recursos financeiros disponíveis, os órgãos e serviços planeiam , aquando da elaboração da 

proposta de orçam ento as actividades de natureza perm anente ou  tem porária, a desenvolver 

durante a sua execução e eventuais alterações a introduzir, bem  com o o respectivo M A PA  

D E  PE SSO A L , elem entos que devem  acom panhar a respectiva proposta orçam ental. 

- Segundo o preceituado no nº 1 do artº 5º do citado diplom a legal, os M A PA S D E  

PE SSOA L  devem  conter a indicação do núm ero de postos de trabalho  de que o órgão ou 

serviço dispõe e dos que carece para o desenvolvim ento das suas actividades, caracterizados 

em  função do referido nas alíneas a), b ) e c) do m esm o núm ero. 

- Perante as solicitações das populações e dentro das suas com petências legais, a  Junta 

pretende dar um a resposta célere e eficaz, requerendo um  trabalho hum ano, para o qual o 

pessoal disponível não tem  capacidade de resposta. 
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A s barreiras à adm issão de Pessoal, continuam , não sendo possível a adm issão de 

funcionários por tem po indeterm inado. A ssim , neste ano de 2013 irá ser ainda m ais difícil 

dar cum prim ento às nossas funções em  rol das populações, pois ir-se-á entrar este ano de 

2013 com  m enos dois funcionários, por m otivo de aposentação, verificada no decorrer do ano 

2012. 

 

 

N os term os legais, o  orçam ento para o ano económ ico  de 2013, dispõe de verbas afectas ao 

Pessoal em  exercício de F unções Públicas por Tem po Indeterm inado na classificação 

E conóm ica 01.01.04. 

 

 

P resente M apa de Pessoal para o ano 201Presente M apa de Pessoal para o ano 201Presente M apa de Pessoal para o ano 201Presente M apa de Pessoal para o ano 2013333 ::::    
    

Indicação do núm ero de postos de trabalho existentes e o núm ero de postos de que a Junta 

carece para m elhor desenvolvim ento das suas atividades. 

 

D epois de discutido o assunto supra referido e verificando-se que se encontra de acordo com  

a legislação em  vigor, o  E xecutivo, nos term os do artº 4º da L ei 12-A /2008 de 27 de 

F evereiros, apreciou  e votou os referidos docum entos por unanim idade. 

 

Posta a votação foi a presente deliberação aprovada em  m inuta por unanim idade. 

___________________________________________________________ 

    

PontoPontoPontoPonto    TrêsTrêsTrêsTrês    ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

    

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

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

    

Do nº 914914914914        e do nº  924 a e do nº  924 a e do nº  924 a e do nº  924 a 934934934934    , que totalizam € 3333....960960960960,,,,31313131 (três mil novecentos e sessenta 

euros trinta e um cêntimos). 

 

Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria:Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria:Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria:Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria:    

    

Do nº 915 ao nº 923915 ao nº 923915 ao nº 923915 ao nº 923, que totalizam € € € € 2.959,2.959,2.959,2.959,47474747 ( dois mil novecentos e cinquenta e nove 

euros e quarenta e sete cêntimos). 
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Balancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de Fundos    

    

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 11111111////11112222/2012/2012/2012/2012, que apresenta um total de 

disponibilidade no valor de € 319319319319....393393393393,,,,83838383 (trezentos e dezanove mil, trezentos e noventa e 

três euros e oitenta e três 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 acta, que 

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

 

 Presidente –  

 

Secretário – 

 

Tesoureiro -  

 

VogaisVogaisVogaisVogais::::    

    

Isabel Mª Valente Rocha Paixão –  

    

 Rui Miranda –  

 

Liliana Costa – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


