Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO DEZ
Aos seis dias do mês de Maio de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta e
cinco minutos, deu-se início à reunião ordinária do 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

•

Isabel Maria Valente Rocha Paixão

•

Liliana Maria Amorim da Costa

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos

O Vogal Rui Miranda faltou, justificadamente.
ANTES DA ORDEM DO DIA
o A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade, a mesma não foi
assinada pelos vogais do PSD. A vogal Liliana Costa informou que não
assinavam a acta sem antes ela e o vogal Rui Miranda terem tempo disponível
para vir a Junta analisar as ordens de pagamento.
o O Presidente da Junta propôs que a Admissão de uma Psicóloga fosse adiado
para a próxima reunião uma vez que hoje o Executivo não está completo.
o A vogal do PSD Liliana Costa solicitou que ficasse transcrito nesta acta o teor do
documento anteriormente apresentado por esta força politica aquando da
discussão do Plano de Actividades e Orçamento para 2010 na reunião efectuada
em três de Dezembro de dois mil e nove.
Conforme a acordado a seguir se transcreve o citado documento.

“AS NOSSAS PROPOSTAS E OBLECTIVOS A DESENVOLVER NOS
PROXIMOS QUATRO ANOS
As propostas que nós defendemos e propomos, como se poderá verificar a seguir, assentam quase
em exclusivo nos problemas sociais na nossa Freguesia, e praticamente não trazem qualquer
custo acrescido a esta instituição. Bastará apenas optimizar os recursos existentes, quer técnicos
que humanos.
--------------------------------1º-------------------------------------Funcionamento dos serviços administrativos da junta de freguesia ao sábado de manhã, duas
vezes por mês.
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2º
-Informatizar os serviços da junta de freguesia através da criação de um sitio na internet de modo
a disponibilizar os serviços existentes ao balcão e toda a informação referente à junta de Freguesia
On-line 24H.
3º
-Criação de um gabinete de apoio social aos habitantes Marinhenses
====
(Abrindo por ex. uma ou várias vagas de emprego através de POC´S ).
4º
-Promover o incentivo ao voluntariado para as diversas tarefas mais centralizadas nas pessoas
carenciados e idosos.
=====
(EX: Contratação de POC´s, ou pedir voluntários residentes neste Concelho, por ex.
desempregados, para recolha e distribuição de produtos de 1ª necessidade aos fregueses mais
carenciados nos lugares desta Freguesia . Os produtos em causa seriam nomeadamente arroz:
massa; açúcar; batatas; leite, entre outros, isto é, os produtos básicos para a confecção de
refeições. Poderia também alargar-se a vestuário.
Essa recolha seria feita nas grandes superfícies comerciais, ou mesmo solicitando a particulares a
oferta de bens que possam disponibilizar para o efeito.
Para implementar este serviço, as referidas grandes superfícies seriam previamente abordadas
pela Junta de Freguesia, a qual tinha como missão incentivar os responsáveis por esses espaços
para que possam contribuir para a diminuição das enormes carências que existem neste
Concelho.
A distribuição seria feita semanalmente ( por ex. à sexta feira,) e seriam utilizados as viaturas da
Junta, as quais seriam disponibilizadas para o efeito nesse dia.
Nota: O objectivo não é fazer colidir esta acção com o trabalho que está a ser desenvolvido pela
Conferência S. Vicente de Paulo, pela Adser, entre outras instituições de solidariedade, as quais
aliás, segundo a versão dos responsáveis, não tem mãos a medir. Entendemos é que, uma das
competências da Junta de Freguesia (nem que seja moralmente, é, dentro das suas capacidades,
socorrer as pessoas que mais carenciadas.
Para que a distribuição dos diversos géneros fosse feita dentro dos parâmetros das necessidades
preconizadas, a sua forma teria que ser divulgado na imprensa local, (jornal e rádio) onde seria
divulgados os critérios aos pretensos necessitados . Os interessados deslocam-se à Junta de
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Freguesia, preenchem um pequeno formulário onde lhes serão solicitadas informações que serão
absolutamente necessárias para poderem ser contempladas com a entrega dos produtos
A distribuição será feita com critérios rigorosos, com base nos dados obtidos pelos requerentes.
- Proporcionar ainda às pessoas que raramente ingere uma refeição diária.
- Por ex.--- Criação de um protocolo com a Autarquia para que diariamente, em horários opostos
aos utilizadores do refeitório Camarário, possa ser servida uma refeição ( nem que seja uma sopa
e uma peça de fruta ), a quem não tenha condições para usufruir dessa refeição em sua casa . O
horário poderia ser cerca das 13 horas.
Este apoio social também não traria à Autarquia custos muito elevados visto que em principio
não viria muita gente, talvez por vergonha ou qualquer outro motivo. Pensamos que aqui a Junta
deveria ter um papel interventivo, criando esta sinergia com a Câmara.
5º
-Apoio aos artesãos locais através da criação de um espaço especifico onde possam expor e
comercializar o artesanato, que, como todos sabemos, é muito rico, designadamente na área do
vidro – sopro - maçarico, etc., e também noutras vertentes.
==================
(Aqui também seria necessária a intervenção da Autarquia, quer na possibilidade da
disponibilização de um espaço no mercado da resinagem, ou em alternativa na montagem de
algumas tendas (desde que a meteorologia o permita) no parque da Cerca e Mártires do
Colonialismo. Este serviço, poderá funcionar diariamente, pois existe muito turista que nos visita
diariamente, ou no mínimo durante o fim de semana.
Na época balnear, o serviço estendia-se às nossas praias.
6º
-Dinamização dos grupos culturais existentes na freguesia para a realização de espectáculos em
época balnear nas zonas turísticas da Marinha Grande.
============
- Dar-se-ia dessa forma a possibilidade a outros grupos locais, juntando-se aos que habitualmente
participam, em dar o seu contributo, alargando assim o leque de oportunidades, abrangendo a
área do teatro, Hip-Hop; Taekendoo; ginástica, Yoga, bandas de garagem (e são bastantes no
nosso concelho, e com provas dadas a nível Nacional como sabem, e tantas outras modalidades.
7º
-Melhoramento na sinalética dos espaços turísticos da freguesia.
=============
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(Verifica-se que existem muitos locais a visitar na nossa freguesia, e que alguns deles nem sequer
estão sinalizados, ou tem sinalização insuficiente)..
8º
-Criar uma equipa que faça uma visita MENSAL a todos os lugares da freguesia, a fim de nos
Inteirarmos dos problemas apresentados pelos fregueses.
===============
( O método seria calendarizar no plano de actividades, o mês em que o lugar X ou Y é visitado.
Os locais mais apropriados seriam as Colectividades, sendo as visitas feitas à noite, sendo
necessária também a divulgação na imprensa, o dia a visitar, para além obviamente da devida
autorização dos respectivos responsáveis pelas colectividades ( Penso que este modelo já
funcionou no passado !!!!)
9º
-Participar com a protecção civil local na resolução dos problemas, nomeadamente na
identificação e reparação de muros e habitações em risco de derrocada.
10º
-Criação de uma parceria com a PT de forma a proceder à instalação de telefones nas casas dos
idosos carenciados da freguesia.

11º
-Criação de um grupo de apoio à 3 idade para a resolução de pequenos problemas do seu dia a dia,
tendo como publico alvo, pessoas com deficiência motora, visual, mobilidade, etc.
==============
( Nestas situações, poderíamos fazer parcerias com a Santa Casa da Misericórdia.
Os meios humanos, seriam os que no início referi, ou seja, voluntariado, e, ou criação de uma ou
mais vagas através do Centro de emprego.
-Como se pode verificar, existe muita matéria que no nosso humilde entendimento, deve ser
fazer parte do pano de actividades, e subsequentemente implementada no terreno.”
Fim de Transcrição.

o Ficou acordado que a próxima reunião se realizaria no dia 2 de Junho em virtude
do dia 3 ser feriado. Acordou-se ainda que a próxima reunião descentralizada se
realizaria na Colectividade de Trutas.
ORDEM DO DIA


Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Abril
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Ponto Dois - Correspondência



Ponto Três – Deliberações



Ponto Cinco - Informação Financeira

Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Abril



o Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na
1ª quinzena de Abril, o mesmo não mereceu qualquer comentário por parte
dos membros do executivo.
o Para além dos Mapas apresentados, o Sr. Presidente deu a conhecer aos
restantes membros do executivo como têm decorrido as obras.
o O Executivo tomou conhecimento


Ponto Dois – Correspondência

1. Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson
Presente ofício da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, de acordo
com o solicitado, a remeter o Relatório de Contas de 2009.
O Executivo tomou conhecimento.
2. Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Marinha Grande
Presente ofício da Associação Dadores Benévolos de Sangue, de acordo com o
solicitado, a remeter o Relatório de Contas de 2009.
O Executivo tomou conhecimento.
3. Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras
Presente ofício da Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, de acordo com o
solicitado, a remeter o Relatório de Contas de 2009.
O Executivo tomou conhecimento.
4. Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro
Presente ofício da Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, de acordo com
o solicitado, a remeter o Relatório de Contas de 2009.
O Executivo tomou conhecimento.
5. ASURPI – Associação Sindical União Reformados Pensionistas e Idosos
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Presente ofício da ASURPI, de acordo com o solicitado, a remeter Lista dos Órgãos
Sociais, 2010-2012, Relatório de Actividades de 2009 e Relatório de Contas de
2009, Plano de Actividades e Orçamento para 2010.
O Executivo tomou conhecimento.
6. Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense.
Presente ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense, de acordo com o
solicitado, a remeter o Relatório de Contas de 2009 e Plano de Actividades para
2010.
O Executivo tomou conhecimento.
7. SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla
Presente ofício da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, de acordo com o
solicitado, a remeter o Relatório de Contas de 2009 e Plano de Actividades para
2009, Programa de Acção para 2010, Orçamento para 2010.
O Executivo tomou conhecimento.
8. Associação Nacional de Espondilite Anquilosante
Presente ofício da Associação Nacional de Espondilite Anquilosante, de acordo com
o solicitado, a remeter o Relatório de Contas de 2009 e Plano de Actividades.
O Executivo tomou conhecimento.
9. Ministério da Justiça – Direcção Geral de Reinserção Social
Presente oficio da DGRS a agradecer a colaboração dada à Administração da
Justiça, na qualidade de entidade de trabalho prestado por “Belmiro Paulo Grilo, no
cumprimento da PTFC/SMT aplicada ao referido arguido, com o processo nº
5/08.3GBMGR do Tribunal da Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento.
10. Município da Marinha Grande
Diversas Notas de Imprensa do Município da Marinha Grande, a dar conta das
seguintes actividades programadas para o Concelho da Marinha Grande:
o Iguarias do Concelho de 7 a 16 de Maio – Marinha Grande recebe
Semana Gastronómica.
o Hasta pública do Bar do Campo de Ténis em S. Pedro de Moel
o Actividade Física na Mata Nacional – Passeio Pedestre no Domingo
dia nove de Maio de dois mil e dez.
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11. Comissão Executiva do Encontro Nacional de Combatentes 2010
Presente oficio da Comissão Executiva do Encontro Nacional de Combatentes
2010, a informar que tem como objectivo levar a efeito a realização do XVII
Encontro Nacional no próximo dia 10 de Junho em Belém – Lisboa, aproveita
também para convidar o Presidente da Junta assim como a população da
Freguesia, nomeadamente as famílias dos combatentes a participarem nas
cerimónias cuja programa se anexa para divulgação e afixação nas instalações da
Junta de Freguesia.
O Executivo tomou conhecimento
12. Associação Tocándar
Presente ofício da Associação Tocándar, de acordo com o solicitado, a remeter a
Acta da Assembleia-geral coma aprovação da Conta de Gerência do ano 2009 e a
eleição dos Corpos Gerentes do Biénio 2010-2012.
O Executivo tomou conhecimento.
13. Agrupamento 36 do Corpo Nacional de Escuteiros da Mª Grande
Presente ofício do Agrupamento 36 do Corpo Nacional de Escutas da Mª Grande,
de acordo com o solicitado, a remeter a Acta da Assembleia-geral coma aprovação
da Conta de Gerência do ano 2009
O Executivo tomou conhecimento.
14. Moher - Associação Para o Desenvolvimento de S. Pedro de Moel
Presente oficio da Moher a apresentar o Programa dos seus Festejos anuais,
aproveitando no mesmo para convidar a Orquestra Ligeira da Marinha Grande
para uma actuação no dia 14 de Agosto.
O Executivo tomou conhecimento.
15. EPAMG – Escola Profissional e Artística da Marinha Grande Formandos dos
Cursos EFA nocturnos.
Presente ofício dos formandos dos Cursos EFA a convidar a Junta de Freguesia a
participar na festa das “Marchas Populares 2010” que vão ter lugar no dia 25 de
Junho a partir das dezanove e trinta naquela escola (junto ao Museu do Vidro).
O Executivo tomou conhecimento.
16. Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras
Presente ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, a solicitar a
limpeza do seu recinto de festas, assim como a recuperação do piso do citado
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recinto, com vista à realização do Festejos Anuais desta colectividade, que se
realizarão de 30/07/2010 a 01/08/2010.
O Executivo tomou conhecimento, Logo que seja oportuno o trabalho vai ser
executado.


Ponto Três – Deliberações

17. Rancho Folclórico de Picassinos
Apoio ao Rancho Folclórico de Picassinos:

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
unanimidade atribuir o apoio anual no valor de € 1.200,00 euros
Deliberação nº40
18. Agrupamento de Escolas Nery Capucho, EB da Garcia
Presente ofício da Escola EB da Garcia a solicitar apoio para a realização de uma
visita de estudo ao Jardim Zoológico, com 25 alunos, numa visita a Lisboa
programada no Plano Anual de Actividades.
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
unanimidade atribuir um apoio no valor de 1,5 € por aluno = 1,5X21= 31,50 €
Deliberação nº41
19. Casa do Benfica de Moita e Marinha Grande
Presente oficio da Casa de Benfica da Moita e da Marinha Grande, a solicitar
apoio financeiro para a realização do 1º Festival Hípico da Moita/Marinha
Grande, a realizar no dia 9 de Maio de 2010 pelas 10 H, assim como trabalho de
um cilindro para aplainar o terreno onde se vai realizar o evento, na Zona
Desportiva da Marinha Grande, perto do Campo de Ténis.
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
unanimidade apoiar apenas com trabalho de cilindro aplainando o recinto onde
se vai realizar o evento, porque apoio financeiro não é possível dado não haver
no orçamento verba disponível para o efeito.
Deliberação nº42
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Ponto Cinco - Informação Financeira

o O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:
o Ordens de Pagamento:
Do Nº 272 a Nº 323 que totalizam € 15.899,86 (quinze mil oitocentos e noventa
e nove euros e oitenta e seis cêntimos).



Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 05/05/2010, apresenta um
total de disponibilidade no valor de € 137.635,35 (cento e trinta e sete mil
seiscentos e trinta e cinco euros e trinta e cinco cêntimos).
Executivo tomou conhecimento.

Por nada mais haver a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião pelas vinte e
duas horas e trinta 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
Conceição Santos
Liliana Costa
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