ACTA N.º 03/2015
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENAVENTE

INÍCIO: 18,30 HORAS
ENCERRAMENTO: 20,30 HORAS

No dia vinte e três de Junho de dois mil e quinze, na sala de reuniões do edifício da
Junta de Freguesia de Benavente, onde se encontrava pelas dezoito horas e trinta
minutos a senhora Presidente da Junta de Freguesia Inês Branco de Almeida
Correia, reuniu a mesma estando presente os restantes membros do Executivo:
Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário
Paula Cristina da Silva Craveiro Frieza, Tesoureira
António Pereira Rodrigues Ramalho, Vogal
Telmo Valentim Faria José, Vogal

FALTAS: Não se registaram ausências.
Pela senhora Presidente da Junta de Freguesia, Inês Branco de Almeida Correia, foi
declarada aberta a reunião pelas dezoito horas e trinta minutos, com a seguinte
ordem do dia, antecipadamente remetida a todos os membros, nos termos do
artigo décimo oitavo do Código do Procedimento Administrativo.

ORDEM DO DIA

ASSUNTO

INTERESSADO

JUNTA DE FREGUESIA - 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
PROPOSTA/INFORMAÇÕES

1

Proposta
Cultural
para
a
iniciativa intitulada “Noites de
Verão”

Presidente da Junta de Freguesia

CONTABILIDADE
2

Saldos Bancários das contas da
Junta de Freguesia
23 de Junho de 2015

Secretaria da Junta de Freguesia
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ASSUNTO
3

Resumo Diário
(SC-9) – Pocal

de

INTERESSADO
Tesouraria

4

Intervenção dos membros do
Executivo

5

Aprovação de deliberações em
minuta

Secretaria da Junta de Freguesia

Encerramento da reunião

Secretariou a reunião a senhora Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário
da Junta de Freguesia de Benavente.

PROPOSTAS/INFORMAÇÕES

PONTO 1 - PROPOSTA CULTURAL PARA A INICIATIVA INTITULADA
“NOITES DE VERÃO 2015 - Presidente da Junta de Freguesia

Informação/Proposta nº 52, de 19/06/2015

Considerando que:
A iniciativa intitulada “Noites de Verão”, organizada pela Junta de Freguesia, como
é habito anualmente nesta época, e como é do conhecimento público, faz parte do
documento Grandes Opções do Plano para o ano de 2015 aprovado em reunião de
executivo e posteriormente em reunião de Assembleia de Freguesia.
Esta iniciativa realizada no Parque 25 de Abril, todas as sextas feiras e sábados do
mês de Julho tem como objectivo principal, apoiar a Comissão de Festas em Honra
de Nª Srª da Paz, visto que os palcos ficarão situados junto à esplanada existente
e cumpre ainda outro fim que é proporcionar à nossa população e a quem nos
visita uns serões agradáveis ao ar livre, divulgando o trabalho das colectividades
convidadas e também alguns grupos de reconhecido valor musical e artístico.
Proponho:

23 de Junho de 2015
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Que o executivo da Junta de Freguesia aprove a seguinte proposta de programa
cultural para o evento referido, autorizando a realização da referida despesa, em
conformidade com o respectivo cronograma financeiro, efectuado com base nas
propostas enviadas pelos grupos musicais abaixo identificados:
Data

03/07/2014
(Benavente)

Espectáculo

Valor

-CUAB

100,00€

-Grupo musical Pumpkins Band
04/07/2014
(Benavente)

300,00 €

- Escola de Danças de Salão dos BVB

100,00 €

-Grupo musical Hangar 7

220,00 €

- Coreo Dance Project

100,00€

- Banda Polpa

369,00 €

- Prova de resistência BTT
- Spa Perfection de Benavente
- música eletrónica com Dj Sergio Rodrigues

400,00 €
100,00 €

- Escola de Danças de Salão dos BVB
- Baile com Telmo Faria

100,00 €
150,00 €

17/07/2015
(Benavente)

Banda
da
Benaventense
- João Paulo Silva

100,00 €
300,00 €

18/07/2014

- Aérobica da Coutada Velha
- The Wine a Billy Rollers
- Caminhada/corrida das Noites-Flash mob
Pillow Fight Challenge
- Dj Master Jack
- Grupo musical e baile com Os Latinos

100,00 €
350,00 €
300,00 €

24/07/2014
(Benavente)

- Escola Tradicional de Artes Marciais e
Curativas
- Grupo NomSoa

100,00 €
300,00 €

25/07/2015
(Benavente)

- Grupo musical Rock N’ Road (jantar)

150,00 €

10/07/2014
(Benavente)

11/07/2014
(Benavente)
11/07/2014
(Coutada Velha)

18/07/2015
(Foros da Charneca)

23 de Junho de 2015

Sociedade

Filarmónica

200,00 €

Som e luzes (Carla Susana Costa)

1.800,00 €

TOTAL

5.639,00 €
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À consideração da Junta de Freguesia
Benavente, 19 de Junho de 2015

A Presidente da Junta de Freguesia

- Inês Branco de Almeida Vieira Correia -

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: O Vogal Telmo Faria pediu a palavra para dizer
que este ano se apostou em grande na programação das Noites de Verão, num
programa mais diversificado e que preenche muito mais aquilo que se pretende
para a iniciativa, que deve olhar o futuro e actualizar-se. É um programa exigente
em termos financeiros, mas vai certamente melhorar de sobremaneira as sextas e
sábados de Julho.

DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou a programação das Noites de Verão por
Unanimidade.

23 de Junho de 2015
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CONTABILIDADE

PONTO 2 – SALDOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DA JUNTA DE FREGUESIA –
Secretaria da Junta de Freguesia –19/06/2015

Depósitos à Ordem:
Caixa Geral de Depósitos
Conta n.º 01565910530 – vinte e seis mil trezentos e sessenta e oito euros e
sessenta cêntimos
Conta n.º 01565909130 – mil trezentos e vinte euros e noventa e cinco
cêntimos
Novo Banco
Conta n.º 340037390005 – trinta e dois mil setecentos e nove euros e
cinquenta e nove cêntimos
Conta nº 0000 9504 4384 – zero euros
Conta nº 0000 9504 4481- zero euros
Conta nº 100427818593 – vinte mil euros

Num total de oitenta mil cento e quarenta e quatro euros e catorze cêntimos ,
sendo de operações orçamentais setenta e oito mil oitocentos e vinte e três euros
e dezanove cêntimos e de operações de tesouraria mil trezentos e vinte euros e
noventa e cinco cêntimos.
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.
DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento
23 de Junho de 2015
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PONTO 3 –RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA (SC-9) – POCAL – Secretaria
da Junta de Freguesia de Benavente
Presente o documento em epígrafe referente ao dia dezoito do mês de Junho de
dois mil e quinze que acusava os seguintes saldos:

EM COFRE:cinquenta e seis euros e vinte e sete cêntimos.
CGD: quinze mil cento e trinta e seis euros e sessenta e seis cêntimos
CGD OT: dois mil cento e setenta e seis euros e noventa cêntimos
NOVO BANCO_ 05: trinta e um mil trezentos e quatro euros e quarenta e dois
cêntimos
NOVO BANCO PP_84: zero euros
NOVO BANCO PRAZO: Vinte mil euros
NOVO BANCO_81 – Zero euros
TOTAL DE BANCOS: sessenta e oito mil seiscentos e dezassete euros e noventa
e oito cêntimos
TOTAL DE DISPONIBILIDADES: sessenta e oito mil seiscentos e setenta e
quatro euros e vinte e cinco cêntimos.
Sendo que sessenta e quatro mil cento e vinte e oito euros e setenta e um
cêntimos são de operações orçamentais e quatro mil quinhentos e quarenta e
cinco euros e cinquenta e quatro cêntimos de operações não orçamentais.

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.
DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento
23 de Junho de 2015
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PONTO 4 – INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO

Não houveram intervenções

PONTO 5 - APROVAÇÃO DA MINUTA
Para efeitos imediatos, foi deliberado aprovar as deliberações desta minuta nos
termos do n.º 3 do artigo 57º do anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Por mais nada ter sido tratado a senhora Presidente da Junta de Freguesia de
Benavente, deu por encerrada a reunião, às vinte e trinta horas, do que para
constar se lavrou a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada.
No que respeita a deliberações foi a mesma aprovada por minuta, para efeitos
imediatos, nos termos do nº 3 do artigo 57º do anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro.
E eu, Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário da Junta de Freguesia, a
subscrevo e também assino.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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