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ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO CINCOCINCOCINCOCINCO    

 

Aos catorze 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 

______________________________________________________________________ 

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

    

• Foi aprovada por unanimidade a ata nº 4/2013. 

    

• 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 
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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. 

 

• Foi recebida pelo Executivo da Junta de Freguesia a Direcção da 

Associação Cultural e Recreativa da Comeira, composta pelo Presidente; 

Carlos Franco, Presidente da Assembleia Geral; António Baroseiro, Vice-

Presidente; Luís Gonçalves e Tesoureiro; Paulo Cardoso. 

Deslocaram-se à reunião de Junta para apresentar a sua preocupação 

com o estado em que se encontram as suas instalações, referindo que é 

urgente uma intervenção, salientando que a situação se agravou aquando 

do temporal que assolou a Marinha Grande em 19 de Janeiro passado, 

mostraram o projecto de arquitectura, manifestaram a necessidade 

imperiosa de darem inicio às obras, realçando que para ser possível 

iniciar esse seu sonho tinham necessidade de saber se a Junta de 

Freguesia estava disponível para dar algum apoio. 

 

• O Presidente da Junta informou que para ser possível analisar essa 

possibilidade, a direcção da Colectividade em questão deveria 

remeter um ofício a solicitar o referido apoio. No mesmo devem 

explicar como pensam levar a efeito a construção, anexando 

orçamento. 

      __________________________________________________________________ 

 

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    2222ª Quinzena ª Quinzena ª Quinzena ª Quinzena de de de de FevereiroFevereiroFevereiroFevereiro    

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

• 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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Ponto Um Ponto Um Ponto Um Ponto Um ––––    Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da 2222ª Quinzena de ª Quinzena de ª Quinzena de ª Quinzena de FevereiroFevereiroFevereiroFevereiro    

    

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 2ª 

quinzena do mês de Fevereiro. 

______________________________________________________________________ 

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

    

1.1.1.1.    Presente ofício do CCCClube Recreativo Amieirinhense lube Recreativo Amieirinhense lube Recreativo Amieirinhense lube Recreativo Amieirinhense datado de 26 de Fevereiro 

de 2013 e rececionado no dia 01 de Março do mesmo ano, a enviar a Ata da 

Assembleia Geral, aprovação do Relatório de Contas de 2012, a eleição da nova 

Direcção e o Plano de Atividades para o ano 2013. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2222.Presente convite da Liga dos Combatentes Liga dos Combatentes Liga dos Combatentes Liga dos Combatentes ––––    Núcleo da Marinha Grande, Núcleo da Marinha Grande, Núcleo da Marinha Grande, Núcleo da Marinha Grande, 

datado de 28 de Fevereiro 2013 e rececionado a 05 de Março do mesmo ano, 

para a inauguração da sala de convívio e almoço comemorativo do 88º 

Aniversário do Núcleo, a realizar no próximo dia 16 de Março 

O Executivo tomou conhecimento, estará presente a Dª Isabel Freitas. 

 

3333.Presente convite do Atlético Clube MarinhenseAtlético Clube MarinhenseAtlético Clube MarinhenseAtlético Clube Marinhense, , , , datado de 27 de Fevereiro 2013 

e rececionado a 11 de Março do mesmo ano, para o Jantar comemorativo do 90º 

Aniversário do clube, a realizar no dia 15 de Março pelas 20h30 no Hotel Mar e 

Sol em S. Pedro de Moel. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente o Sr. Presidente. 

 

4.4.4.4.Presente ofício da Liga dos Amigos do Hospital Distrital de LeiriaLiga dos Amigos do Hospital Distrital de LeiriaLiga dos Amigos do Hospital Distrital de LeiriaLiga dos Amigos do Hospital Distrital de Leiria, datado de 05 

de Março 2013 e rececionado a 12 de Março do mesmo ano, a solicitar a 

marcação de uma reunião com o Executivo da Junta de Freguesia, para poderem 

eventualmente criar uma parceria, de modo a minimizar as dificuldades que os 

moradores da freguesia e a própria Liga estão a sentir na disponibilização de 

medicamentos gratuitos. 

O Executivo tomou conhecimento e deliberou marcar a reunião para o dia 27 de 

Março de 2013. 
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5555.Presente convite do Clube Automóvel da Marinha GrandeClube Automóvel da Marinha GrandeClube Automóvel da Marinha GrandeClube Automóvel da Marinha Grande datado de 07 de 

Março 2013 e rececionado a 12 de Março do mesmo ano, para o Jantar 

comemorativo do seu 43º Aniversário, a realizar no próximo dia 16 de Março no 

Sport Operário Marinhense, pelas 20h00. 

O Executivo tomou conhecimento. Por indisponibilidade de agenda não pode 

estar alguém presente.     

 

    

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

    

6666. . . . Presente ofício do Clube Desportivo da GarciaClube Desportivo da GarciaClube Desportivo da GarciaClube Desportivo da Garcia datado de 26 de Fevereiro 2013 

e rececionado a 01 de Março do mesmo ano, a solicitar a atribuição de apoio 

financeiro para a realização do V Torneio Infantil 25 de Abril, inserido nas 

comemorações do 25 de Abril. Este ano o torneio será alargado a todas as 

escolas do concelho e também ao Agrupamento de Escolas dos Marrazes, num 

total de 30 instituições com cerca de 130 crianças envolvidas. 

 

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 € 300,00, 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 13Deliberação nº 13Deliberação nº 13Deliberação nº 13    

 

7777. Presente ofício da Associação Social, CAssociação Social, CAssociação Social, CAssociação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego ultural e Desportiva de Casal Galego ultural e Desportiva de Casal Galego ultural e Desportiva de Casal Galego 

datado de 28 de Fevereiro 2013 e rececionado no dia 04 de Março do mesmo 

ano, a solicitar a atribuição de apoio financeiro, para a realização do 15º Passeio 

de cicloturismo, no dia 25-04-2013, inserido nas comemorações do 25 de Abril, 

cujo orçamento previsional anexam: 

 - Combustível para viaturas de apoio –     80,00 € 

 - Seguros (Acidentes pessoais e Responsabilidade Civil -       236,00 € 
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 - Publicidade         50,00 € 

 - Material Administrativo Diverso      87,00 € 

 - Aquisição de géneros alimentares p/confecção do almoço    650,00 € 

 - Artigos para Oferta                370,00 € 

              __________                  

                1.473,00 € 

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 € 200,00 (duzentos euros). 

Deliberação nº 14Deliberação nº 14Deliberação nº 14Deliberação nº 14    

 

8. 8. 8. 8. Presente ofício da E.A.S E.A.S E.A.S E.A.S ––––    Academia Futebol da Marinha GrandeAcademia Futebol da Marinha GrandeAcademia Futebol da Marinha GrandeAcademia Futebol da Marinha Grande, datado de 07 

de Fevereiro 2013 e rececionado a 05 de Março do mesmo ano, a solicitar apoio 

financeiro para a realização do “5º Torneio Internacional Hotel Mar & Sol – 

Lagoinha Park” de Futebol 5. O referido torneio decorrerá no Complexo 

Desportivo Lagoinha Park no fim-de-semana de 23 e 24 de Março, estando 

presentes 8 equipas constituídas por 10 atletas, um técnico e dois dirigentes. As 

equipas convidadas são: 

- Sporting C.P. 

- S.C. Braga 

- ScuolaCalcio Milan 

- S.C Beira Mar 

- A.C. Marinhense 

- “O Elvas” CAD 

- C.D. Fátima 

- E.A. Sporting Marinha Grande 

O orçamento total deste Torneio rondará os 5.500,00 € 

 

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 valor de valor de valor de € 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00 com quatro votos a favor dos membros da 

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

200,00, (duzentos euros). 
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Deliberação nº 15Deliberação nº 15Deliberação nº 15Deliberação nº 15 

 

9999. Presente email do Sporting Clube MarinhenseSporting Clube MarinhenseSporting Clube MarinhenseSporting Clube Marinhense do dia 27 de Fevereiro e 

rececionado a 28 do mesmo mês, referindo que no passado dia 19 de Janeiro 

aquando da tempestade que se abateu sobre a Marinha Grande o Pavilhão do 

S.C.M sofreu avultados estragos nas suas instalações desportivas. 

Nomeadamente a cobertura do Pavilhão, o piso em madeira a destruição quase 

completa de uma arrecadação, da quermesse, do telheiro das festas, além do 

roubo de 2 esquentadores no dia seguinte, isto falando nos estragos mais 

significativos.  

Esta situação deixou a direcção em sérios embaraços, estando neste momento a 

envidar todos os esforços para minimizar e irem resolvendo pontualmente a 

situação. Assim, é neste sentido que vêm junto da Junta de Freguesia solicitar o 

apoio financeiro possível.  

 

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 € 3.500,00,€ 3.500,00,€ 3.500,00,€ 3.500,00, com quatro votos a favor dos membros da 

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

200,00, (duzentos euros). 

DeliberaçãoDeliberaçãoDeliberaçãoDeliberação    nº 1nº 1nº 1nº 16666    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

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 137137137137    ao nº ao nº ao nº ao nº 111199999999, que totalizam €€€€    11115555....588588588588,,,,13 13 13 13 (quinze mil quinhentos e oitenta e 

oito euros e treze cêntimos).    

 

Operações de TesourariaOperações de TesourariaOperações de TesourariaOperações de Tesouraria: 

Do nº 174 a 180 e 184 e 185174 a 180 e 184 e 185174 a 180 e 184 e 185174 a 180 e 184 e 185,,,, que totalizam € € € € 2.3922.3922.3922.392,,,,99999999 (dois mil trezentos e 

noventa e dois euros e noventa e nove 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 13/03/2013, que apresenta um 

total de disponibilidade no valor de € 327327327327....979979979979,,,,27272727 (trezentos e vinte e sete mil, 

novecentos e setenta e nove euros e vinte e sete cêntimos). 

 

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

vinte e trêshoras, 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: 

 


