Acta extraordinária da Junta de Freguesia da Marinha Grande de 10/11/2009

ACTA NUMERO DEZOITO
Aos dez dias do mês de Novembro de dois mil e nove, reuniu em sessão
extraordinária o Executivo da Junta de Freguesia, empossado no passado dia três
de Novembro, composto pelo Presidente Francisco Manuel Carvalho Duarte
(CDU) e os vogais eleitos em Assembleia de Freguesia, Isabel Maria Gonçalves
Rodrigues Pereira de Freitas (CDU), Telmo Alberto Marques Ribeiro Rodrigues
(CDU), Isabel Maria Valente Rocha Paixão (CDU), Rui Joaquim Agostinho
Miranda (PSD), Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos
(PSD), Liliana Maria Amorim da Costa (PSD).
A Reunião foi iniciada pelas dezoito horas e trinta e cinco minutos com a presença
de todo o Executivo.
ANTES DA ORDEM DO DIA
1. O Presidente iniciou a sua intervenção desejando que no trabalho a
desenvolver durante os quatro anos de mandato, pudesse construir em
todos os eleitos o espírito de uma verdadeira equipa, salientando que só
assim se produziria um bom trabalho, gerando o melhor efeito em prol das
necessidades das populações.
2. Rui Miranda vogal do PSD, interveio para dizer que podiam contar com o
contributo do PSD, com vista a melhorar a qualidade de vida de todos os
munícipes.
3. O Presidente da Junta, informou que iria exercer as suas funções em
regime de tempo inteiro de acordo com alínea f) do nº1 do artº 38º da lei
169/99 republicada pela lei 5/A-2002 de 11 de Janeiro. Ainda de acordo
com o nº2 e nº 3 do artº 38 da lei supra citada, informou que tinha
designado para secretária e seu substituto para as situações de faltas e
impedimentos, a vogal Isabel Freitas e para tesoureiro o vogal Telmo
Rodrigues.
4. O Presidente informou ainda que já tinha sido recebido em reunião pelo
senhor Presidente da Câmara recentemente empossado, onde falaram
acerca do Protocolo de delegação de competências, ficando acordado que
se iria propor com urgência que se impõe uma Assembleia Municipal, no
sentido da aprovação de um protocolo com o conteúdo do ora caducado,
ficando em aberto a discussão da delegação de competências.
5. Foi marcada um encontro de apresentação do novo Executivo aos
trabalhadores da Junta de Freguesia da Marinha Grande, a realizar nas
suas instalações no próximo dia 12 de Novembro de 2009.
6. Ficou ainda decidido que o Executivo reunirá duas vezes por mês, nas 1ªs
e 3ªs quintas-feiras às 21,30 h, ficando a próxima reunião marcada para a
próxima quinta feira dia 19 de Novembro.
7. A secretária Isabel Freitas propôs que a reunião tivesse a seguinte ordem
de trabalhos:





Ponto Um - Distribuição de pelouros
Ponto Dois – Delegação de competências da Junta no Presidente
Ponto Três -Leitura da correspondência
 Correspondência diversa
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 Apoios solicitados
Ponto Quatro - Informação Financeira

ORDEM DO DIA
•

Ponto Um – Distribuição de Pelouros

O Presidente da Junta, após algumas considerações sobre o que envolve a
actividade da junta e depois de citar os pelouros existentes, passou à distribuição
dos mesmos, conforme abaixo se descreve:
Presidente:
 Francisco Manuel de Carvalho Duarte
 Obras, Acção social, Recenseamento Eleitoral, Educação,
Cultura e supervisão de todos os pelouros
Secretário:
 Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas
 Secretaria, Acção Social, Transportes, Cultura, Desporto e Orquestra
Tesoureiro:
 Telmo Alberto Marques Ribeiro Rodrigues
 Tesouraria Património e Desporto
Vogais:
 Isabel Maria Valente Rocha Paixão
 Apoio à Secretaria, Cultura, Desporto, Lazer e Tempos Livres
 Rui Joaquim Agostinho Miranda
 Apoio à Tesouraria, Desporto, Cultura, Lazer e Tempos Livres
 Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão
 Apoio a todas as actividades, Desportivas, Culturais, Lazer e Tempos
Livres.
 Liliana Maria Amorim da Costa
 Apoio a todas as actividades, Desportivas, Culturais, Lazer e Tempos
Livres.
 Ponto Dois – Delegação de competências da Junta no Presidente
O Presidente propôs que a Junta de Freguesia delegasse no seu presidente as
competências previstas no nº 1 do artº 35 da Lei 169/99 republicada pela Lei 5 A
de 2002 de 11 de Fevereiro
Esta proposta foi aprovada por unanimidade.
Deliberação Nº 132.
Ponto Três - Leitura da correspondência
 Correspondência diversa
1. Oficio da União Distrital das Instituições de Solidariedade Social de
Leiria
a) Presente ofício dando a conhecer o seu encontro distrital de
IPSS, realizado no dia 24 de Outubro do ano corrente no Parque
Municipal de Exposições da Marinha Grande.
b) Para a animação do referido encontro convidava a Orquestra
Juvenil para uma actuação, que veio a concretizar-se
2. Oficio da ADCA – Associação Desenvolvimento e Cooperação
Atlântida
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a) Presente ofício convidando os músicos a Orquestra para
participar num Workshop a realizar entre os dias 15 e 18 de
Outubro na Galeria Municipal da Marinha Grande, no âmbito
do Festival de Jazz da Alta Estremadura.
b) Por indisponibilidade, nenhum músico participou no referido
Workshop.
3. Oficio da Associação de Futebol de Leiria
Presente ofício propondo à Junta de Freguesia a organização de
finais dos campeonatos distritais de futebol enviando formulários
para o efeito. A Junta tomou conhecimento.
4. Oficio da FAG - Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da
Marinha Grande.
a) Ficha de Inscrição para participação naquele certame com
um espaço.
b) A exemplo de anos anteriores foi deliberado participar, a
ficha de inscrição foi preenchida e remetida.
Deliberação Nº 133.
5. Oficio da CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.
1) Presente oficio remetendo um Catalogo do Concurso
“Direitos da Criança”, saído de um concurso e exposição
com o mesmo nome, realizado no Parque da Cerca, tendo
contado com a participação de toda a comunidade escolar.
2) A oferta do referido catálogo, visa também agradecer a
todas as entidades que de uma ou de outra forma têm
colaborado com aquela instituição.
O Executivo tomou conhecimento
6. Oficio da VALORLIS – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos,
S.A.
a) Presente Oficio convidando para uma reunião a realizar
no dia 19 de Novembro às 15 horas nas suas
instalações.
b) Em anexo envia cópia da acta da última reunião onde
esteve presente o secretário do Executivo anterior
Orlando Calvete.
c) O senhor presidente informou que ia estar presente.
7. Oficio da SIMLIS – Saneamento Integrado dos Municípios do Liz, S.A.
a) Presente Oficio informando que vai realizar no dia 17 de
Novembro, na ETAR Norte na Freguesia do Coimbrão,
Concelho
de
Leiria,
uma
Conferência
“Desenvolvimento Sustentável e a Gestão dos
Ecossistemas Ribeirinhos”, para a qual convida esta
Junta de Freguesia a participar, anexando a respectiva
ficha de Inscrição.
b) Em virtude do presidente já ter agendada uma outra
reunião, ficou decidido ver posteriormente a
possibilidade de outro membro do Executivo.
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8. Oficio do SINTAP – Sindicato dos Trabalhadores da Administração
Pública.
a) Presente ofício solicitando autorização para o dia 19 de
Novembro pelas 8 horas no refeitório dos estaleiros da
Câmara Municipal, a realização de um plenário com os
trabalhadores.
b) O Executivo tomou conhecimento
9. Oficio da CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.
a) Presente ofício convoca para a 2ª reunião de 2009 da
Comissão Alargada, a realizar no dia 16 de Novembro
pelas 16 horas.
b) O senhor Presidente informou que ia estar presente.
12. Graça

Maria Simões Órfão – Pedido de declaração
a) Presente ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande de
22/10/2009, a enviar parecer jurídico que lhe foi solicitado por
deliberação desta Junta de Freguesia na reunião de 17/09/2009,
sobre o requerimento apresentado pela trabalhadora desta Junta de
Freguesia, Graça Maria Simões Órfão, no qual requer autorização
para a sua inscrição na Ordem dos Advogados e emissão de
declaração que lhe permita exercer advocacia prestada em regime
de subordinação e exclusividade ao serviço da Junta de Freguesia
da Marinha Grande.
b) Apreciado e discutido o parecer recebido, o Executivo deliberou, por
unanimidade, indeferir a emissão da referida declaração, uma vez
que as funções da trabalhadora nesta junta de freguesia não se
consubstanciam exclusivamente no exercício de actividades de
mera consulta jurídica, tal como decorre da caracterização do seu
posto de trabalho e da carreira em que se integra, nem estas se
enquadram nos objectivos estratégicos desta Junta de Freguesia,
nem se coadunam com a sua prossecução. |
Deliberação Nº 134

Ponto Dois - Leitura da correspondência
 Apoios solicitados
13. Oficio da ASURPI- Associação Sindical União dos Reformados
Pensionistas e Idosos.
a) Presente ofício a solicitar apoio para as comemorações
do “Dia Do Idoso”, que constam das seguintes
realizações:
b) Almoço Convívio e sessão solene sobre a temática
do Idoso, no dia 5 de Outubro.
c) Grupo de teatro da ASURPI, leva à cena a peça “Uma
Candidatura à Portuguesa”,
d) Festival de Folclore e Canto Alentejano no dia 31 de
Outubro.
e) Ao abrigo da alínea j) do Nº6 do Artº 34 da Lei 169/99 de
18 de Setembro, republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de
Janeiro, o Executivo deliberou por unanimidade, atribuir
um apoio no valor de € 50,00 euros.
Deliberação Nº 135
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14. Oficio da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
a) Presente ofício solicitando apoio no âmbito do seu
peditório anual decorrido entre 29 de Outubro e 1 de
Novembro.
b) Assim ao abrigo da alínea J) do Nº6 do Artº 34 da Lei
169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei 5A/2002 de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por
unanimidade, atribuir um apoio no valor de € 250,00
euros.
Deliberação Nº 136
15. Ofício da FAG – Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da
Marinha Grande.
a) Presente ofício a solicitar apoio para a 1ª Prova de
Resistência de BTT no âmbito da FAG/2009.
b) Assim ao abrigo da alínea j) do Nº6 do Artº 34 da Lei
169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei 5A/2002 de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por
unanimidade, atribuir um apoio no valor de € 100,00
euros.
Deliberação Nº 137
16. Ofício da FAG – Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da
Marinha Grande.
a) Presente ofício solicitando apoio para publicidade da, a
inserir na revista referente ao evento.
b) O Executivo deliberou por unanimidade, adquirir um
espaço publicitário no valor de € 350,00 mais IVA.
Deliberação Nº 138
17. Ofício da Secção Recreativa e Cultural da Capela de Albergaria.
a) Presente ofício a solicitar apoio para a o 17º Encontro
de Todo o Terreno de Albergaria, a realizar dia 14 de
Novembro.
b) Ao abrigo da alínea j) do Nº6 do Artº 34 da Lei 169/99
de 18 de Setembro, republicada pela Lei 5-A/2002 de
11 de Janeiro, o Executivo deliberou por unanimidade,
atribuir um apoio no valor de € 100,00 euros.
Deliberação Nº 139
18. Ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras
a) Presente ofício solicitando apoio para 26ª Meia
Maratona e 6º Figo Jovem, a realizar no dia 1 de
Dezembro de 2009.
b) Ao abrigo da alínea j) do Nº 6 do Artº 34 da Lei 169/99
de 18 de Setembro, republicada pela Lei 5-A/2002 de
11 de Janeiro, o Executivo deliberou por unanimidade,
atribuir um apoio no valor de € 500,00 euros.
Deliberação Nº 140
19. Ofício da Escola Básica de Casal de Malta
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a) Presente ofício solicitando apoio para visita de estudo
dos seus alunos à Kidzânia (Amadora).
b) Ao abrigo da alínea l) do Nº6 do Artº 34 da Lei 169/99
de 18 de Setembro, republicada pela Lei 5-A/2002 de
11 de Janeiro, o Executivo deliberou por unanimidade,
atribuir um apoio no valor de 1,50 € por aluno conforme
o estipulado.
Deliberação Nº 141.
20. Ofício de Maria Helena Modesto
a) Presente ofício solicitando à Junta de Freguesia a
aquisição de alguns exemplares do seu livro “O
TEMPO VOOU”, lançado nesta Junta de Freguesia no
dia 7 de Novembro de 2009.
b) Ao abrigo da alínea l) do Nº6 do Artº 34 da Lei 169/99
de 18 de Setembro, republicada pela Lei 5-A/2002 de
11 de Janeiro, o Executivo deliberou por unanimidade
adquirir vinte e cinco livros ao peço unitário de dez
euros, no valor total de € 250,00 euros.
Deliberação Nº 142
21. Ofício de Clube Atletismo da Marinha Grande.
a) Presente ofício apresentando o Plano de Actividades
para 2010, prevendo simultaneamente as actividades
seguintes:
I. Em Dezembro de 2009 “4º Corta Mato
Jovem Rota do Vidro”, no Parque Mártires do
Colonialismo.
II. Em Março de 2010, “8º Convívio Jovem” no
Estádio Municipal, destinado às crianças do
ensino básico.
III. Em 24 de Abril de 2010, “24ª Milha de
Cristal”.
IV. Em Maio de 2010 “Meeting 15º Aniversário”.
O mesmo ofício solicitava apoio para as
realizações apresentadas.
b) Ao abrigo da alínea l) do Nº6 do Artº 34 da Lei
169/99 de 18 de Setembro, republicada pela Lei 5-A/2002 de
11 de Janeiro, o Executivo deliberou por unanimidade, atribuir
um apoio no valor de € 1.000,00 euros, a satisfazer no
próximo ano.
Deliberação Nº 143


Ponto Três - Informação Financeira

22. O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou o Movimentos Financeiros da
Autarquia:
o Ordens de Pagamento:
Do Nº 731 ao Nº 812 que totalizam € 45.187,29 (Quarenta e cinco mil, cento e
oitenta e sete euros e vinte e nove cêntimos)
o Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria:
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Do Nº 724 a 730, 740 a 742 e 798 a 807 que totalizam € 5.996,87 cinco mil
novecentos e noventa e seis euros e oitenta e sete cêntimos.
o Balancete do Movimento de Fundos:
Presente o Balancete do Movimento de Fundos referente ao dia 9 de
Novembro de 2009, que apresenta um total de disponibilidade no valor de €
146.438,99 (Cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e oito euros e
noventa e nove cêntimos).

Por nada mais haver a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião pelas
vinte horas e cinquenta minutos da qual, 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
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