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ACTA NÚMEROACTA NÚMEROACTA NÚMEROACTA NÚMERO    CATORZECATORZECATORZECATORZE    
 

Aos dezoito dias do mês de Agosto de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e 

quarenta e cinco minutos, nas instalações da Junta de Freguesia, sitas na Rua 25 de 

Abril - Marinha Grande, 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 Pereira de Freitas 

• Telmo Alberto Marques Ribeiro Rodrigues 

• Rui Joaquim Agostinho Miranda 

• Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço  

• Liliana Maria Amorim da Costa 

 

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

devidamente justificada. 

 

ANTES DA ANTES DA ANTES DA ANTES DA ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA    
    

� A acta nº 13 foi aprovada por unanimidade, com excepção do ponto quatro 

(informação financeira), por parte dos vogais do PSD, por considerarem 

insuficiente a informação que lhes é facultada nas reuniões do Executivo. 

 
    
    

� Ponto Um Ponto Um Ponto Um Ponto Um ––––    Mapa de Trabalhos daMapa de Trabalhos daMapa de Trabalhos daMapa de Trabalhos da        2222ª ª ª ª     Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena JunhoJunhoJunhoJunho        

� PonPonPonPonto Doisto Doisto Doisto Dois    ----    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência    

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

� PontoPontoPontoPonto    Quatro Quatro Quatro Quatro ––––    InfInfInfInformação Financeiraormação Financeiraormação Financeiraormação Financeira    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

• 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 21ª e 21ª e 21ª e 2ª ª ª ª QuinzenaQuinzenaQuinzenaQuinzenassss    de de de de JulJulJulJulhohohoho    de 2011de 2011de 2011de 2011    

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

e 2ª Quinzenas do mês de Julho. 

O Executivo tomou conhecimento. 

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

1.1.1.1. Clube de Campismo de Marinha GrandeClube de Campismo de Marinha GrandeClube de Campismo de Marinha GrandeClube de Campismo de Marinha Grande    

Presente ofício do Clube de Campismo de Marinha Grande, datado de 28 de Julho, a 

convidar o Sr. Presidente para estar presente no dia 17 de Setembro, no Encontro de 

Campismo e Caravanismo a realizar no Parque de Campismo da Praia da Vieira. 

O Executivo tomou conhecimento, estará presente o Senhor Presidente da Junta 

 

2.2.2.2. Drª Nelly AlmeidaDrª Nelly AlmeidaDrª Nelly AlmeidaDrª Nelly Almeida    

Presente email da Psicóloga a prestar serviço nesta Junta de Freguesia – Drª Nelly 

Almeida, a informar que já é Membro Efectivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

Junto envia declaração passada pela Ordem dos Psicólogos, onde consta o número de 

cédula Profissional. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

3.3.3.3. Agrupamento de Escolas de Guilherme StephensAgrupamento de Escolas de Guilherme StephensAgrupamento de Escolas de Guilherme StephensAgrupamento de Escolas de Guilherme Stephens    

Presente ofício do Agrupamento de Escolas de Guilherme Stephens datado de 01-08-

2011, a informar da reorganização administrativa de Estabelecimentos de Ensino, a 

partir de 01 de Setembro de 2011. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

4.4.4.4. Rui Joaquim Agostinho MirandaRui Joaquim Agostinho MirandaRui Joaquim Agostinho MirandaRui Joaquim Agostinho Miranda    

Presente ofício do Sr. Rui Joaquim Agostinho Miranda datado de 01 de Agosto a 

informar que a partir do dia 28 de Julho, deixou de pertencer aos órgãos sociais do 

Sporting Clube Marinhense e a agradecer todo o apoio que o Executivo da Junta de 

Freguesia lhe prestou durante o seu percurso no clube. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

5.5.5.5. Estrela do Mar Futebol ClubeEstrela do Mar Futebol ClubeEstrela do Mar Futebol ClubeEstrela do Mar Futebol Clube    

Presente ofício do Estrela do Mar Futebol Clube datado de 08 de Agosto, a apresentar a 

nova Direcção do clube, relativamente à época 2011/2012. 

O Executivo tomou conhecimento. 

_______________________________________________________________________ 
 

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

6.6.6.6. Sport Operário MarinhenseSport Operário MarinhenseSport Operário MarinhenseSport Operário Marinhense    

Presente ofício do Sport Operário Marinhense datado de 20 de Julho, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro para a realização da 23ª edição do Torneio de Voleibol 

de Praia de S. Pedro de Moel. 
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Durante a discussão deste ponto ausentou-se da sala o vogal do PSD Rui Miranda, pelo 

facto de fazer parte dos Corpos Sociais desta Colectividade. 

 

Nos termos do disposto da alínea l) do nº 6, do art.º 34º, da Lei nº 169/99, republicada 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por maioria, atribuir um 

apoio financeiro no valor de € 500,00 com dois votos contra dos vogais do PSD, que 

apresentaram uma proposta no valor de € 250,00, e três votos a favor dos membros da 

CDU. 

 

7.7.7.7. Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de JaneiroSociedade de Beneficência e Recreio 1º de JaneiroSociedade de Beneficência e Recreio 1º de JaneiroSociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro    

Presente ofício da Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro datado de 26 de 

Julho, a solicitar apoio para a realização da 34º Concurso de Pesca Desportiva, inserido 

nos Festejos anuais a terem lugar nos dias 16,17 e 18 de Setembro. 

Em presença do solicitado por esta Colectividade, concluiu-se que o apoio financeiro a 

conceder devia contemplar o acordo estabelecido entre a Junta de Freguesia e a 

colectividade, quando do início da utilização das instalações pela Orquestra Ligeira da 

Marinha Grande. Assim os membros da CDU apresentaram uma proposta no valor de 

trezentos euros (300,00) € para as actividades da colectividade incluindo o citado 

concurso de pesca, e ainda a verba de seiscentos euros (600,00) para apoiar despesas 

com energia eléctrica e outros, inerentes aos ensaios da Orquestra Ligeira naquelas 

instalações, o apoio concedido perfaz um valor total de € 900,00 euros.  

Os vogais do PSD apresentaram uma contraproposta no valor de 600,00 € + 50,00 € 

com base no atrás referido.  

    

Nos termos do disposto da alínea l) do nº 6, do art.º 34º, da Lei nº 169/99, republicada 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por maioria com três votos 

a favor dos membros da CDU e três votos contra dos vogais do PSD, aprovar a proposta 

apresentada pela CDU, no valor de (600,00 + 300,00) €, num total de novecentos 

(900,00) €, nesta deliberação funcionou o voto de qualidade do Presidente da Junta. 

DeliberaçãoDeliberaçãoDeliberaçãoDeliberação    nº 4nº 4nº 4nº 47777    

 

8.8.8.8. Moher Moher Moher Moher ––––    Associação para o Desenvolvimento de S. Pedro de MoelAssociação para o Desenvolvimento de S. Pedro de MoelAssociação para o Desenvolvimento de S. Pedro de MoelAssociação para o Desenvolvimento de S. Pedro de Moel    

 Presente ofício da Moher – Associação Para o Desenvolvimento de S. Pedro de Moel 

datado de 28 de Julho a solicitar apoio para a realização das Festas de S. Pedro de Moel. 

Os vogais da CDU fizeram uma proposta no valor de duzentos e cinquenta euros 

(250,00) € para apoio das actividades da Associação. Os vogais do PSD propuseram o 

valor de zero (0) euros. 
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Nos termos do disposto da alínea l) do nº 6, do art.º 34º, da Lei nº 169/99, republicada 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por maioria, com três votos 

a favor, dos membros da CDU, e três votos contra dos vogais do PSD, atribuir um apoio 

financeiro no valor de duzentos e cinquenta euros (250,00) €, nesta deliberação 

funcionou o voto de qualidade do Presidente da Junta. 

      DeliberaçãoDeliberaçãoDeliberaçãoDeliberação    nº 48nº 48nº 48nº 48 

 

9.9.9.9. Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio ––––    PicassinosPicassinosPicassinosPicassinos    

Presente ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio – Picassinos datado de 

02 de Agosto, a informar da realização da IX Travessia da Ponte de Picassinos. O valor 

da inscrição será de € 7,50 e reverterá a favor do departamento de desporto que gere na 

prática de Andebol. Solicita a colaboração da Junta de Freguesia com a atribuição de um 

apoio financeiro.  

Os membros da CDU apresentaram uma proposta no valor de cento e cinquenta euros 

(150,00) €, os vogais do PSD uma contraproposta no valor de setenta e cinco euros 

(75,00) €. 

 

Nos termos do disposto da alínea l) do nº 6, do art.º 34º, da Lei nº 169/99, republicada 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por maioria com três votos 

a favor, dos membros da CDU, e três votos contra dos vogais do PSD, atribuir um apoio 

financeiro no valor de, cento e cinquenta euros (150,00) €, nesta deliberação funcionou o 

voto de qualidade do Presidente da Junta. 

DeliberaçãoDeliberaçãoDeliberaçãoDeliberação    nº 49nº 49nº 49nº 49    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

� QuatroQuatroQuatroQuatro    ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira 

O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da 

Autarquia: 

 

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

Do nº 414 ao nº 482, que totalizam (trinta e seis mil setecentos e sete euros e 

trinta e nove 36.707,39 €. 

 

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

O nº 447 e do nº 453 ao nº 461, que totalizam (dois mil seiscentos e cinquenta e 

um euros e noventa e oito cêntimos) 2.651,98 €. 
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Alteração Orçamental nº 3Alteração Orçamental nº 3Alteração Orçamental nº 3Alteração Orçamental nº 3    

Foi presente a 3ª Alteração Orçamental à Despesa, que totaliza o valor de (mil e 

quinhentos euros) 1.500,00 €. 

    

Balancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de Fundos    

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 17/08/2011, que apresenta um 

total de disponibilidade no valor de (duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e 

quarenta e nove euros e oitenta e três cêntimos) 249.849,83 € 

    O Executivo tomou conhecimento. 

 

___________________________________________________________________________ 

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

vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos e 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 Cabaço –  

 


