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ACTA NÚMERO CATORZE 

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

trinta minutos, reuniu em reunião extraordinária 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 

• Isabel Maria Valente Rocha Paixão 

• Rui Joaquim Agostinho Miranda  

• Liliana Maria Amorim da Costa 

• Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos 

 

ORDEM DO DIA 

 

� Ponto Único – Discussão e aprovação do Protocolo de  Delegação de 

Competências da Câmara Municipal na Junta de Fregue sia 

 

Presente a deliberação da Câmara Municipal da Marinha Grande, tomada em reunião 

ordinária de nove de Junho de dois mil e dez, e autorizada pela assembleia Municipal 

em sessão ordinária de vinte e cinco de Junho de dois mil e dez, pelos poderes que a 

lei lhe confere, sobre o “ Protocolo de Delegação de Competências entre a Câmara 

Municipal e a Junta de Freguesia de Marinha Grande. 

A Junta de Freguesia, no âmbito do disposto na alínea c) do nº5 do artº 34º da Lei 

169/99 de 18 Setembro republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, delibera 

aceitar a prática dos actos inseridos no referido protocolo e submetê-lo à ratificação da 

Assembleia de Freguesia, em cumprimento do preceituado na alínea c) do nº5 do artº 

34º do citado diploma. 

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

acordo com a legislação em vigor, o Executivo, nos termos do art.º 34. Nº 2, alínea a) 

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

Janeiro apreciou e votou os referidos. Assim: nos termos legais, procedeu-se à 

aprovação do presente protocolo, por maioria, com três votos a favor por parte dos 

membros da CDU e três abstenções por parte dos membros do PSD. 

Posta a votação, foi a presente minuta aprovada por unanimidade com seis votos a 

favor, zero votos contra e zero abstenções. 
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Por nada mais haver a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião pelas vinte e 

duas horas 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: 

 

Isabel Paixão 

 

Rui Miranda 

 

Conceição Santos 

 
Liliana Costa 


