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ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO TREZETREZETREZETREZE    
 

Aos vinte dias do mês de Junho de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e 

cinquenta 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 

• Rui Joaquim Agostinho Miranda 

• Liliana Maria Amorim da Costa 

• Maria da Conceição Bandola Torres 

 

Verificou-se a falta da vogal Isabel Maria Valente Rocha Paixão, que justificou. 

_________________________________________________________________________ 

 

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

    

�  A Acta número doze de dois mil e doze foi aprovada por unanimidade. 

Os vogais do PSD Rui Joaquim Agostinho Miranda e Liliana Maria Amorim da 

Costa apresentaram declaração relativa à acta, 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 a acta nº 12, 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 
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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” 

_________________________________________________________________________ 

 

• O SenhorSenhorSenhorSenhor    PresidentePresidentePresidentePresidente enalteceu o trabalho dos Clubes Desportivos da 

nossa cidade, nomeadamente o Atlético Clube Marinhense, Sport Lisboa e 

Marinha, Grupo Desportivo “Os Vidreiros”, Clube Desportivo da Garcia e 

Pilado, pelo trabalho que levaram a efeito com milhares de crianças no final 

da época desportiva. 

 

• Deliberado realizar as próximas reuniões do Executivo, nos dias 05 de 

Julho e 09 de Agosto 2012. 

___________________________________________________________________ 

 
ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA    

    

• PPPPontoontoontoonto    Um Um Um Um ––––    Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da 1111ª ª ª ª Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena de de de de JunhoJunhoJunhoJunho    

• 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    

 

Ponto Um Ponto Um Ponto Um Ponto Um ––––    Mapa de Trabalhos daMapa de Trabalhos daMapa de Trabalhos daMapa de Trabalhos da    1111ª Quinzena de ª Quinzena de ª Quinzena de ª Quinzena de JunhoJunhoJunhoJunho        

             

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

quinzena do mês de Junho. 

_________________________________________________________________________ 

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

    

1. 1. 1. 1. Presente e.mail da Escola Secundária EngenheirEscola Secundária EngenheirEscola Secundária EngenheirEscola Secundária Engenheiro Acácio Calazans Duarteo Acácio Calazans Duarteo Acácio Calazans Duarteo Acácio Calazans Duarte, 

datado de 15 de Junho, a enviar o Projeto de constituição do PIEFPIEFPIEFPIEF (Programa 

Integrado de Educação e Formação), para o ano letivo 2012/2013. 

O Executivo tomou conhecimento. 
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2. 2. 2. 2. Presente ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa PSociedade Desportiva e Recreativa PSociedade Desportiva e Recreativa PSociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura, ilado e Escoura, ilado e Escoura, ilado e Escoura, datado 

de 18 de Junho 2012 e rececionado a 19 do mesmo mês, a agradecer o apoio 

desta Junta, na atribuição de um apoio para o Torneio de encerramento de 

Futebol Juvenil , realizado nos dias 09,10 e 16 de Junho. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.2.2.2. Presente ofício da SPEM SPEM SPEM SPEM ––––    Sociedade Portuguesa de Esclerose MúltiplaSociedade Portuguesa de Esclerose MúltiplaSociedade Portuguesa de Esclerose MúltiplaSociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, 

datado de 21 de Maio de 2012 e rececionado a 22 do mesmo mês, a convidar 

para o almoço comemorativo do seu 13º Aniversário, a realizarno dia 10 de Junho 

de 2012, no salão de Banquetes Solar dos Noivos na Martingança, pelas 12,30 

horas. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a vogal com funções de 

Secretária Isabel Freitas. 

 

3.3.3.3.        Presente ofício do Clube de Campismo do Concelho de Almada, Clube de Campismo do Concelho de Almada, Clube de Campismo do Concelho de Almada, Clube de Campismo do Concelho de Almada, datado de 13 

de Junho 2012 e rececionado a 19 do mesmo mês, a informar que este ano vão 

realizar o seu 51º Acampamento Comemorativo do 64º Aniversário do Clube, no 

Parque de Campismo da INATEL em S. Pedro de Moel. Para além do Programa 

do Acampamento que distribuem por todos os campistas no ato da inscrição é 

disponibilizado um saco-oferta com artigos do Clube e outros patrocinados por 

entidades e empresas e é neste sentido que solicitam à Junta de Freguesia, a 

oferta de lembranças alusivas à nossa freguesia. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

    

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

    

4444....Presente ofício da Associação de Pais da Escola Básica da AmieirinhaAssociação de Pais da Escola Básica da AmieirinhaAssociação de Pais da Escola Básica da AmieirinhaAssociação de Pais da Escola Básica da Amieirinha, datado 

de 06 de Junho 2012 e rececionado no mesmo dia, a solicitar apoio financeiro 

para a realização da Festa de Final de ano letivo, com as crianças daquele 

estabelecimento de ensino. 
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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 € 135,00 (€ 1,50 por aluno). 

 DeliDeliDeliDeliberação nº beração nº beração nº beração nº 34343434    

 

5555....Presente ofício da Associação de Pais e Encarregados de Educação E.B. 1 e Associação de Pais e Encarregados de Educação E.B. 1 e Associação de Pais e Encarregados de Educação E.B. 1 e Associação de Pais e Encarregados de Educação E.B. 1 e 

Jardim de Infância das TrutasJardim de Infância das TrutasJardim de Infância das TrutasJardim de Infância das Trutas datado de 05 de Junho 2012 e rececionado a 11 de 

Junho do mesmo ano, a solicitar apoio para a realização de uma visita de estudo 

com as crianças do Jardim de Infância, ao Oceanário e à Casa Inacabada no 

próximo dia 22 de Junho 

 

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 € 75,00 (€1,50 por aluno). 

Deliberação nº 3Deliberação nº 3Deliberação nº 3Deliberação nº 35555    

    

6666....Presente ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa GarcienseSociedade Desportiva e Recreativa GarcienseSociedade Desportiva e Recreativa GarcienseSociedade Desportiva e Recreativa Garciense, datado de 09 

de Junho 2012, e rececionado a 13 do mesmo mês, a informar que dado o estado 

de degradação a que chegou o telhado do seu edifício Sede, têm como 

necessidade a substituição do mesmo. É uma obra com um orçamento de € 

20.000,00 o que ultrapassa as possibilidade desta Colectividade, nesse sentido 

apelam à Junta de Freguesia a possível atribuição de um apoio financeiro para 

fazer face à referida despesa. 

 

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, atribuir 

um apoio no valor de € 2.000,00 (dois mil e euros), com três votos a favor dos 

membros da CDU, e três contra dos elementos do PSD, que propuseram a 

atribuição de € 150,00. De acordo com o que a lei outorga, esta deliberação 

contou com o voto de qualidade do Senhor Presidente da Junta. 

Deliberação nº 36Deliberação nº 36Deliberação nº 36Deliberação nº 36    
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7.7.7.7. Na continuidade do procedimento para aquisição de uma viatura Dumper 

deliberação do Executivo de 26 de Abril de 2012 em que o critério para 

adjudicação escolhido foi o do melhor preço. 

São presentes os orçamentos das empresas convidadas para o efeito: 

 

Astel – € 21.400,00  

 

José Dotti - € 22.500,00 

 

Alfastrong, Lda. -  €  22.000,00 

 

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, 

unanimidade adjudicar à Empresa Astel, por esta ter apresentado a melhor proposta. 

Mais se deliberou informar a empresa do resultado desta deliberação. 

Deliberação nº 37Deliberação nº 37Deliberação nº 37Deliberação nº 37    

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

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

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 
 

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

Do nº 410410410410        ao nº ao nº ao nº ao nº 444455555555, que totalizam € 31313131....524524524524,,,,32323232 (trinta e um mil quinhentos e vinte e 

quatro euros e setenta e trinta e dois cêntimos). 

 

Ordens de PaOrdens de PaOrdens de PaOrdens de Pagamento Operações de Tesourariagamento Operações de Tesourariagamento Operações de Tesourariagamento Operações de Tesouraria    

Do nº 424 ao nº 432424 ao nº 432424 ao nº 432424 ao nº 432, que totalizam € 2.033,132.033,132.033,132.033,13 (dois mil trinta e três euros e treze 

cêntimos). 

 

Alteração Orçamental nº 3Alteração Orçamental nº 3Alteração Orçamental nº 3Alteração Orçamental nº 3    

Foi presente a Alteração Orçamental à Despesa, que totaliza o valor de € 16.000,00 

(dezasseis mil e euros).    

 

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 o valor de € 15.000,00 (quinze mil euros). 
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BBBBalancete do Movimento de Fundosalancete do Movimento de Fundosalancete do Movimento de Fundosalancete do Movimento de Fundos    

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 19/06/2012, que apresenta um total de 

disponibilidade no valor de € 222268686868....240240240240,,,,38383838 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e 

quarenta euros e trinta e oito cêntimos). 

 

“Após a discussão do Ponto Quatro: Informação Financeira, o vogal Rui Miranda 

questionou o Senhor Presidente da Junta, acerca das atribuições de subsídios, quem os 

solicita, e também no que respeita aos seus montantes. Considera Rui Miranda, que não 

se podem nem devem conceder subsídios que possam descriminar outro público alvo 

que não as colectividades ou clubes desportivos, pois trata-se de “dinheiros públicos” que 

devem ser aplicados com objetividade, garantindo a todos, o livre acesso e definindo 

previamente as regras para esse acesso. 

Para isso, os vogais do PSD, defendem (mais uma vez) que deveria ser criado um 

regulamento específico para atribuição de subsídios, definindo regras para o 

funcionamento do mesmo. Por exemplo, quem pode aceder; em que condições; como é 

que o deve fazer; que documentos de prova deve apresentar; qual o limite de cada 

subsídio; qual o prazo para a apresentação. Mais, como muitos dos pedidos são 

superiores à disponibilidade, quais os critérios para a ordenação dos candidatos. 

Referiu ainda o vogal do PSD, que as verbas para subsídios cabimentada previamente, 

deveria contemplar causas sociais devidamente diagnosticadas. As atribuições das 

autarquias locais, encontra-se, como é do conhecimento geral, definidas na Lei 159/99, 

de 14 de Setembro. Verifica-se nessa mesma Lei, que no artº 14º desta Le, são 

elencadas as atribuições das freguesias, isto é, os poderes da pessoa coletiva freguesia. 

A acção social encontra-se nestas atribuições, ou seja, as freguesias possuem 

habilitação legal para desenvolver atividades neste domínio. 

Segundo Rui Miranda, não é dar um subsídio aos que apareçam ou solicitem, é dar um 

subsídio a todos os que se candidatem, após terem sido informados da existência dos 

mesmos, até à disponibilidade de verbas cabimentada para essa rubrica. 

Em suma gerir uma entidade pública é muito mais difícil que gerir qualquer atividade 

privada. 

Após esta abordagem os vogais do PSD, obtiveram como resposta do Senhor Presidente 

e restantes membros da CDU, que o que foi aqui proposto, já se aplica, e que entendem 
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que o modelo de gestão atual, é o melhor caminho para “aplicar” as verbas da Junta de 

Freguesia, de acordo com as competências que são atribuídas ao Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia” 

 Anexo nº 2 

 

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 –  
 
 

Secretário – 

 
 

Tesoureiro –  

 

Vogais:Vogais:Vogais:Vogais:    

 

  

     Rui Miranda –  

 

 

     Liliana Costa – 

 

 

     Conceição Torres -  

 


