
Junta de Freguesia da Marinha Grande  

 

________________________________ Acta catorze - 04/07/2012________________________ 

1

ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO ACTA NÚMERO CATORZECATORZECATORZECATORZE    
 

Aos quatro dias do mês de Julho 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 

•    Isabel Maria Valente Rocha Paixão 

• Rui Joaquim Agostinho Miranda 

• Liliana Maria Amorim da Costa 

• Maria da Conceição Bandola Torres 

 

• Verificou-se a falta da vogal com funções de Tesoureiro Telmo Alberto 

Marques Ribeiro Rodrigues que justificou. 

_________________________________________________________________________ 

 

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

    

• Foi colocada a discussão a ata número treze de dois mil e doze, tendo o 

vogal Rui Miranda tecido algumas considerações relativamente à 

atribuição de apoios, para o efeito apresentou um documento escrito, 

propondo que o mesmo fosse transcrito para esta acta, o que foi aceite 

pelos restantes membros do Executivo, pelo que foi decidido alterar a acta 

e trazê-la para aprovação na próxima reunião 

 

• 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 
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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 

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” 

_________________________________________________________________________ 

 

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    ––––    CCCCorrorrorrorrespondênciespondênciespondênciespondênciaaaa    

• 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        

             

Por motivos imprevistos não foi possível ser presente na reunião, o mapa acima 

referido, pelo que será apresentado na próxima reunião.  

_________________________________________________________________________ 

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

    

1111.Presente oficio da Direcção Geral de Reinserção Socialda Direcção Geral de Reinserção Socialda Direcção Geral de Reinserção Socialda Direcção Geral de Reinserção Social, datado de 19 de Junho 

de 2012, rececionado a 21 do mesmo mês a agradecer toda a colaboração 

prestada à Administração da Justiça porquanto esta instituição como entidade 

beneficiária do trabalho prestado por Manuel Inácio Ferreira, no cumprimento da 

prestação de trabalho a favor da comunidade. 

O Executivo tomou conhecimento. 
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2.Presente ofício Grupo DesGrupo DesGrupo DesGrupo Desportivo, Recreativo e Cultural portivo, Recreativo e Cultural portivo, Recreativo e Cultural portivo, Recreativo e Cultural “Unidos” de Casal dos “Unidos” de Casal dos “Unidos” de Casal dos “Unidos” de Casal dos 

Claros e Coucinheira,Claros e Coucinheira,Claros e Coucinheira,Claros e Coucinheira, datado de 28 de Junho 2012 e rececionado a 02 de Julho 

do mesmo ano, a solicitar a oferta de algumas lembranças alusivas à freguesia da 

Marinha Grande, para oferecer aos participantes do 2º Encontro de Vespas, que 

este Grupo Desportivo vai organizar no próximo dia 12 de Agosto. 

O Executivo tomou conhecimento e decidiu informar não poder satisfazer o 

solicitado, por não possuir quaisquer brindes neste momento. 

_________________________________________________________________________ 

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

    

3.3.3.3.    Presente ofício do Grupo Desportivo “Os Vidreiros”Grupo Desportivo “Os Vidreiros”Grupo Desportivo “Os Vidreiros”Grupo Desportivo “Os Vidreiros”    rececionado a25 de Junho 

2012, a solicitar apoio para a realização de uma prova de endurocross, que se irá 

realizar no próximo dia 07 de Julho, no Campo de Jogos do Tojal em Picassinos. 

 

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 com 

quatro votos contra, a não atribuição de qualquer apoio. 

_________________________________________________________________________ 

 

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 456456456456        ao nº ao nº ao nº ao nº 507507507507, que totalizam € 10101010....223223223223,,,,84848484 (dez mil duzentos e vinte e três euros e 

oitenta e quatro cêntimos). 

 

Ordens de PaOrdens de PaOrdens de PaOrdens de Pagamento Operações de Tesourarigamento Operações de Tesourarigamento Operações de Tesourarigamento Operações de Tesourariaaaa    

Nº 459459459459, que totalizam € 208,81208,81208,81208,81 (duzentos e oito euros e oitenta e um cêntimos) 

 

Alteração Orçamental nº 4Alteração Orçamental nº 4Alteração Orçamental nº 4Alteração Orçamental nº 4    

Foi presente a Alteração Orçamental à Despesa, que totaliza o valor de € 21.000,00 

(vinte e um mil e euros). 
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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 03030303/0/0/0/07777/2012/2012/2012/2012, que apresenta um total de 

disponibilidade no valor de € 222274747474....049049049049,,,,04040404 (duzentos e setenta e quatro mil, e quarenta e 

nove euros e quatro cêntimos).    

 

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 – 

 

 

 

Vogais:Vogais:Vogais:Vogais:    

    

Isabel Paixão -  

 

  

     Rui Miranda –  

 

 

     Liliana Costa – 

 

 

     Conceição Torres -  

 


