Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO TREZE
Aos dezassete dias do mês de Junho de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e
trinta minutos, deu-se início à reunião ordinária do Executivo da Junta de Freguesia,
realizada na Sociedade Desportiva e Cultural de Trutas, 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

•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Liliana Maria Amorim da Costa

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos

ANTES DA ORDEM DO DIA

1. Na sequência das observações colocadas pelos elementos do PSD,
relativamente à informação financeira disponibilizada pelo tesoureiro e após
alguma discussão sobre o assunto, o vogal Rui Miranda, disponibilizou-se a
consultar os documentos antes do início das reuniões realizadas nas instalações
da Junta.
2. O Senhor Presidente informou que o protocolo da delegação de competências
da Câmara Municipal na Junta de Freguesia, já aprovado em reunião de
Câmara, será apresentado à Assembleia Municipal em 25 de Junho, pelo que o
Executivo da Junta irá reunir em sessão extraordinária no dia 28, para aceitação
do mesmo e posteriormente apresentá-lo à Assembleia de Freguesia de 29 de
Junho, para ratificação.

3. O Senhor Presidente informou que no Encontro de Coleccionadores deste ano,
a realizar no dia 26/06/2010, nas instalações do Sport Operário Marinhense, irá
realizar-se uma homenagem ao Sr. Armando Manuel Lopes, ex - presidente da
Junta e impulsionador deste evento.
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ORDEM DO DIA

•

•

Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Junho

•

Ponto Dois - Correspondência

•

Ponto Três – Deliberações

•

Ponto Quatro - Informação Financeira

Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Junho

1. Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 1ª
quinzena de Junho. O Senhor Presidente deu conhecimento aos restantes
elementos do executivo, que os trabalhos de semi-penetração estão parados e
que se encontram a decorrer os concursos para aquisição de emulsão e de britas.
_____________________________________________________________________


Ponto Dois – Correspondência

1. PCP – Partido Comunista Português
Presente fax do Grupo Parlamentar do PCP, informando sobre o ofício enviado ao
Presidente da Assembleia da República, questionando a Presidência do Conselho
de Ministros e o Ministério das Finanças, sobre a aplicação da regra “ saem dois
entra um” nas Autarquias.
O Executivo tomou conhecimento.
2. Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens
Presente ofício do Agrupamento de Escolas de Guilherme Stephens, a convidar
para a festa de encerramento do ano lectivo 2009/2010, a ter lugar nos dias 18 e
19 de Junho.
O Executivo tomou conhecimento. Por indisponibilidade de agenda, ninguém
pôde estar presente.
3. Sport Operário Marinhense
Presente convite do Sport Operário Marinhense, para a os espectáculos de
encerramento do ano lectivo da Escola de Música e Dança, a ter lugar nos dias 20
de Junho e 27 de Junho.
O vogal do Executivo Sr. Rui Miranda, informou que, dentro da sua
disponibilidade, tudo fará para estar presente.
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4. Escola 1º Ciclo e Jardim-de-infância da Comeira
Presente convite da Escola 1º Ciclo e Jardim-de-infância da Comeira, para a festa
e encerramento do ano lectivo a ter lugar no dia 18 de Junho.
O Executivo tomou conhecimento. Por indisponibilidade de agenda do executivo,
não irá ser possível estar alguém presente.
5. Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio
Presente convite da Sociedade de Instrução e recreio 1º de Maio para a festa de
encerramento da época 2009/2010, a realizar no dia 19 de Junho de 2010.
O Executivo tomou conhecimento. Por indisponibilidade de agenda do executivo,
não irá ser possível estar alguém presente.
6. Município da Marinha Grande.
Presente convite do Município da Marinha Grande para a inauguração da
exposição denominada “ Percursos”, da autoria de alunos do atelier Olinda
Colaço, a ter lugar no dia 19 de Junho de 2010, no edifício dos Arcos.
O Executivo tomou conhecimento. Por indisponibilidade de agenda do executivo,
não irá ser possível estar alguém presente.
7. Município da Marinha Grande.
Presente convite do Município da Marinha Grande para a apresentação da obra “
Ao soprar da Cana- entrelinhas” da autoria de Armando Castro, a ter lugar no dia
19 de Junho de 2010 no Auditório da Biblioteca Municipal.
O Executivo tomou conhecimento. Por indisponibilidade de agenda do executivo,
não irá ser possível estar alguém presente.
8. Utentes da Estrada do Tremelgo
Presente abaixo-assinado dos Utentes da Estrada do Tremelgo, solicitando o
apoio da Junta para a reparação da estrada de acesso ao Tremelgo, atendendo
ao mau estado em que esta se encontra.
O senhor Presidente da Junta apesar da manutenção desta estrada ser da inteira
responsabilidade dos serviços florestais, deu seguimento ao assunto enviando o
abaixo-assinado para a Câmara, que possui a massa asfáltica indicada para o
trabalho solicitado, com a indicação de que o estado em que se encontra o
pavimento em causa é lastimável, necessitando de intervenção urgente.
O Executivo tomou conhecimento.
_____________________________________________________________________
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Ponto Três – Deliberações

1. Comissão de Utentes do Posto Médico da Garcia.
Presente ofício da Comissão de Utentes do Posto Médico da Garcia, a informar
dos elementos que integram a nova comissão eleita e solicitando uma reunião
com o Executivo da Junta para a sua apresentação.
O Executivo irá receber a comissão na próxima reunião do executivo agendada
para 13/07/2010.
Deliberação nº 53.
2. Comissão executiva da Fag – Feira de Artesanato e Gastronomia da Marinha
Grande
Presente ofício da comissão executiva da Fag – Feira de Artesanato e
Gastronomia da Marinha Grande, a solicitar uma audiência para tratar assuntos
relacionados com este evento, que irá decorrer de 26 de Novembro a 5 de
Dezembro.
O Executivo irá receber a comissão na próxima reunião do executivo agendada
para 13/07/2010.
Deliberação nº 54.
3. Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio
Presente ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, a solicitar apoio
para o IX Torneio Internacional “Ciudad de Elda”, a realizar naquela cidade
espanhola de 01 a 4 de Julho, onde se deslocarão dezenas de atletas.
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
Maioria, atribuir um apoio no valor de 500,00 euros.
Maioria com 4 votos a favor da CDU e 3 votos contra do PSD, tendo os elementos
do PSD apresentado uma proposta de atribuição de € 200,00 euros.
Deliberação nº 55.
4. Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola E.B. 1 e Jardimde-infância da Comeira.
Presente ofício da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
E.B. 1 e Jardim-de-infância da Comeira, a solicitar apoio para a festa de final de
ano das 140 crianças da escola.
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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 € 210,00 euros.
Deliberação nº 56.
5. Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola E.B. 1 e Jardimde-infância da Boavista.
Presente ofício da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardimde-infância da Boavista, a solicitar apoio para a edição de um livro intitulado “
Brincar com as palavras” com ilustrações desenhadas pelas crianças da escola.
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 € 250,00 euros.
Deliberação nº 57.
6. Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola E.B. 1 e Jardimde-infância de Trutas.
Presente ofício da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
E.B. 1 e Jardim de Infância de Trutas, a solicitar apoio para a acção de
sensibilização “ juntos vamos ensinar as crianças a crescer e a viver” com a
presença da Dra. Edna Jordão, directora clínica do Instituto da Inteligência do
Porto.
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 € 75,00 euros.
Deliberação nº 58.
7. Centro de Acolhimento “GIRASOL”
Presente carta de Suzi de Jesus representante de um grupo de jovens dedicado a
colaborar com o Centro de Acolhimento “ Girassol”, solicitando a oferta de taças
para um torneio de Futsall a realizar nos dias 2 e 3 de Julho.
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 as três taças solicitadas.
Deliberação nº 59.
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8. ASURPI – Associação Sindical União dos Reformados, Pensionistas e Idosos
Presente ofício da Asurpi – Associação Sindical União dos Reformados,
Pensionistas e Idosos, a solicitar apoio para a Festa Popular Asurpi 2010, a ter
lugar no dia 27 de Junho 2010.
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 € 100,00 euros.
Deliberação nº 60.
9. Associação Cultural Recreativa da Comeira
Presente ofício da Associação Cultural Recreativa da Comeira solicitando apoio
para a Festa anual de Verão, que integra a 4ª noite de Rock da Comeira.
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 de € 550,00 euros.
Deliberação nº 61.
10. Reuniões do Executivo
O Executivo deliberou, por unanimidade, que, em virtude do período de férias dos
seus elementos, em Julho e Agosto se realizará apenas uma reunião ordinária em
cada um dos meses citados, nos dias treze e vinte e seis, respectivamente.
Deliberação nº 62.
__________________________________________________________________


Ponto Quatro – Informação Financeira

o Ordens de Pagamento:
Do Nº 359 ao nº 414 que totalizam € 35.668,82 (Trinta e cinco mil seiscentos e
sessenta e oito euros e oitenta e dois cêntimos).
o Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria:
Do Nº 392 a 397 e do 402 a 404 que totalizam € 2.501,65 (dois mil quinhentos
e dois euros e sessenta e cinco cêntimos).
o Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 16/06/2010, apresenta um
total de disponibilidade no valor de € 105.435,84 (cento e cinco mil
quatrocentos e trinta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos).
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Por nada mais haver a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião pelas vinte e
três horas e trinta minutos 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
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