Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO DEZASSEIS
Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto de dois mil e dez, pelas vinte e uma
horas e quarenta e cinco minutos, reuniu em reunião ordinária o 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 da Rocha Paixão

•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Liliana Maria Amorim da Costa

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos

ANTES DA ORDEM DO DIA
o Presentes na reunião quatro elementos da Comissão da FAG/2010 - XXI
Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande a fim de
apresentarem pessoalmente o projecto da edição de dois mil e dez.
o Na oportunidade foram abordados vários aspectos deste importante evento
a levar a efeito pela Associação Social Cultural e Desportiva de Casal
Galego.

o A acta número quinze relativa à reunião anterior foi aprovada por
unanimidade.

o O Presidente da Junta informou que tinha recebido no seu gabinete um
representante dos CTT do Distrito de Leiria, que lhe colocou uma vez mais
a questão relacionada com o funcionamento dos serviços de correio em S.
Pedro de Moel, tendo informado ainda os senhores membros do executivo
que o citado representante ficou de enviar à Junta de Freguesia nova
exposição sobre o assunto, acompanhada do parecer escrito da Câmara
Municipal sobre o mesmo, para nova apreciação numa próxima reunião do
Executivo da Junta.

o Foram marcadas as próximas reuniões do Executivo, sendo a próxima no
dia dois de Setembro, a imediatamente a seguir será uma reunião
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descentralizada, a realizar no dia dezasseis de Setembro na Colectividade
das Figueiras pelas vinte e uma horas.

ORDEM DO DIA



Ponto Um – Mapa de Trabalhos



Ponto Dois – Correspondência



Ponto Três – Deliberações



Ponto Quatro – Informação Financeira



Ponto Um – Mapas de Trabalhos da 1ª quinzena de Julho, e 1ª
quinzena de Agosto



Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos
realizados na 1ª quinzena de Julho, e 1ª quinzena de Agosto.



Ponto Dois – Correspondência

1. Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens – Jardim-de-infância da
Marinha Grande
Presente ofício do Jardim-de-infância da Marinha Grande, de 15 de Julho,
em nome das crianças agradecer os apoios recebidos da Junta de
Freguesia. Salientando a importância que tiveram na concretização da
realização dos objectivos a que a equipa se propôs, contribuindo para que
cada aluno seja um aluno de sucesso e um cidadão responsável.
O Executivo tomou conhecimento.

2. Município da Marinha Grande
Presente ofício do Município da Marinha Grande, de 15 de Julho, a
convocar para uma reunião preparatória no âmbito do Procedimento de
Delimitação Administrativa no dia vinte de Julho às nove horas e trinta
minutos nas instalações da Câmara Municipal
O Executivo tomou conhecimento, esteve presente a secretária Isabel
Freitas.
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3. Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte
Presente ofício da Escola Calazans Duarte de 14 de Julho a convocar os
membros do Conselho Geral para o dia vinte e um de Julho às dezoito
horas e trinta minutos para uma reunião com a seguinte ordem de
trabalhos:
1. Tomada de posse dos novos membros do Conselho.
2. Aprovação da acta das reuniões de quinze de Dezembro dois mil
e nove e oito de Fevereiro dois mil e dez.
3. Acompanhamento da acção dos órgãos de administração e
gestão da Escola.
Na impossibilidade da presença do senhor Presidente da Junta por motivo
das suas férias anuais, esteve presente a secretária Isabel Freitas,
acabando por ter sido dispensada deste compromisso dado que o cargo é
nominal, não causando problemas a falta do senhor presidente uma vez
que a tomada de posse era apenas para novos membros convidados a
integrar a equipa já existente.
O Executivo tomou conhecimento.

4. Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio - Picassinos
Presente carta da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, de 15 de
Junho a enviar os documentos de prestação de contas relativos ao ano dois
mil e nove, de acordo com o solicitado.
O Executivo tomou conhecimento.

5. ISDOM – Instituto Superior D. Dinis
Presente email convite do ISDOM de 20 de Julho, para uma conferência a
realizar no dia vinte e um de Julho às dezanove horas no seu auditório,
proferida pelo Professor Doutor Manuel Damásio, com o tema “ Novas
Oportunidades no Ensino Superior”.
Na impossibilidade da presença do senhor Presidente da Junta, esteve
presente a secretária Isabel Freitas.
O Executivo tomou conhecimento.
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6. Estrela do Mar Futebol Clube
Presente carta do Clube de Futebol “ Estrela do Mar” a apresentar a nova
direcção para a época dois mil e dez /dois mil e onze.
O Executivo tomou conhecimento.

7. INATEL – Agência de Leiria
Presente circular do INATEL – Agência de Leiria a dar conhecimento que
em parceria com a Federação de Bandas Filarmónicas do Distrito de Leiria
vão levar a efeito entre os dias cinco e doze de Setembro de dois mil e dez,
cursos

de

formação,

nomeadamente

XVI

Curso

Regional

de

Aperfeiçoamento para jovens Músicos Filarmónicos e V Curso de Maestros
de Orquestra de Sopros, pedindo a divulgação. Em anexo remeteram
Fichas de Inscrição, alertando simultaneamente a data de encerramento
das inscrições, (20 de Agosto).
Estes documentos foram enviados por email para o Maestro Ricardo Santos
responsável pela Orquestra Ligeira da Marinha Grande e BIG BAND.
O Executivo tomou conhecimento.

8. Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio – Picassinos
Presente carta convite da S. Instrução e Recreio 1º de Maio de 14 de Julho
para a VIII Travessia da Ponte de Picassinos a realizar no dia sete de
Agosto de dois mil e dez às onze horas e trinta minutos.
O Executivo tomou conhecimento, por indisponibilidade de agenda não foi
possível estar alguém presente.

9. Município da Marinha Grande
Presente ofício Município da Marinha Grande, de 14 de Julho, a dar
conhecimento que o Dr. Pedro Nuno Jerónimo Gonçalves foi nomeado
Chefe de Divisão da Acção Social Educação e Desporto, com efeitos a partir
de cinco de Julho.
O Executivo tomou conhecimento,

10. Fundação Batalha de Aljubarrota
Presente circular da Fundação Batalha de Aljubarrota de 09 de Julho, a dar
a conhecer o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, indicando
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que está aberto todos os dias entre as dez e as dezassete horas excepto às
segundas-feiras.
O Executivo tomou conhecimento.

11. VALORLIS – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.
Presente carta da VALORLIS de 20 de Julho a enviar um Relatório e
Contas do Exercício do ano dois mil e nove.
O Executivo tomou conhecimento.

12. Município da Marinha Grande
Presente ofício Município da Marinha Grande, de 22 de Julho a solicitar o
melhoramento do arruamento denominado Rua da Olaria.
O presidente da Junta deu conhecimento que informou a Câmara Municipal
não ter sido possível efectuar aquele melhoramento, dado que o proprietário
do terreno a atravessar pela rua em causa não autorizou a intervenção.
O Executivo tomou conhecimento.

13. Município da Marinha Grande
Presente ofício do Município da Marinha Grande, de 22 de Julho a
responder ao nosso ofício, informando que já tinha solicitado à E.D.P. a
colocação de Candeeiros de Iluminação Pública na Rua Central da Tojeira
de Picassinos, de acordo com o pretendido.
O Executivo tomou conhecimento.

14. Escola Básica 1º Ciclo da Garcia
Presente ofício da Escola Básica 1º Ciclo da Garcia de 21 de Julho a
agradecer o apoio enviado para minimizar as despesas inerentes à visita
de estudo ao Jardim Zoológico.
O Executivo tomou conhecimento.

15. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande
Presente carta dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande de 30 de
Julho, a remeter os documentos do Relatório de Contas da Direcção
relativo ao ano dois mil e dez.
O Executivo tomou conhecimento.
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16. ISDOM – Instituto Superior Dom Dinis
Presente carta do ISDOM de 28 de Julho a agradecer a nossa presença na
Conferencia subordinada ao tema “Novas Oportunidades no Ensino
Superior”.
O Executivo tomou conhecimento.

17. Município da Marinha Grande
Presente ofício Município da Marinha Grande, de 30 de Julho, a responder
ao nosso fax relativo à reparação da Rua do Lamarão na Ordem, informando
que já foi lançado um procedimento para a sua pavimentação, estando
previsto para o final de Setembro.
O Executivo tomou conhecimento.

18. Ministério da Justiça – Direcção Geral de Reinserção Social
Presente ofício da Direcção Geral de Reinserção Social de 5 de Agosto a
agradecer a colaboração dada, através dos serviços prestados à
comunidade por Augusto de Sousa, nesta Junta de Freguesia.
O Executivo tomou conhecimento.

19. RAAA1 -Regimento Artilharia Antiaérea Fixa – Gabinete do Comandante
Presente ofício do Regimento de Artilharia Antiaérea 1 de 9 de Agosto, a
solicitar o apoio da Junta de Freguesia no sentido de identificar e localizar os
familiares do soldado Álvaro Ferreira da Silva, para assistirem às cerimónias
evocativas do falecimento de vinte e cinco militares do RAFF há quarenta e
quatro anos, aquando do combate a um incêndio de gigantescas proporções
na Serra de Sintra, que se irão realizar a sete de Setembro de dois mil e dez.
Os familiares foram contactados, recolhemos informação do seu endereço
para enviar para o Gabinete do Senhor Comandante, permitindo que os
mesmos sejam convidados directamente para assistir às cerimónias supra
citadas.
O Executivo tomou conhecimento.
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20. Escola Secundária/3 Pinhal do Rei
Presente ofício da direcção da Escola Pinhal do Rei, de 17 de Agosto a
convidar para estar presente na abertura do ano lectivo dois mil e dez/dois
mil e onze, que terá lugar no dia oito de Setembro de dois mil e dez.
O Executivo tomou conhecimento, o senhor Presidente da Junta estará
presente.

21. António José Ferreira Boiça – Artesão Vidreiro
Presente carta de António José Ferreira Boiça, de 26 de Julho a exemplo
do ano anterior a solicitar um transporte para os seus equipamentos e
diversos materiais à FATACIL – Feira de Artesanato de Lagoa no Algarve, a
realizar-se de vinte a vinte e nove de Agosto. Necessita de transporte de ida
no dia dezanove de Agosto e de regresso no dia trinta do mesmo mês.
Refere que esta é uma Feira de grande relevo nacional e que se realiza
num local de grande Turismo, pensando ser de grande importância a
representação do Artesanato Marinhense, permitindo a divulgação da nossa
cidade e da Arte de maçariqueiro e no seu caso com um maçarico manual
de fole. Assim, apela à colaboração possível, uma vez que a inscrição o
alojamento são a expensas suas, certamente elevadas nesta época dada à
data e ao local. Foi cedido o transporte solicitado.
O Executivo tomou conhecimento.





Ponto Três – Deliberações

Não tendo sido elaborada pela funcionária responsável a agenda do dia
com a antecedência considerada necessária, foi deliberado que o ponto
três da ordem de trabalhos “DELIBERAÇÕES” será discutido na próxima
reunião do executivo a realizar no dia dois de Setembro de dois mil e dez.

 Ponto Quatro – Informação Financeira
o O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:
o Ordens de Pagamento:
Do Nº 481 ao nº 564, que totalizam € 56.762,87 (cinquenta e seis mil
setecentos sessenta e dois euros e oitenta e sete cêntimos).
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o Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria:
Do Nº 533 ao nº 549 que totalizam € 2.638,89 (dois mil seiscentos e trinta e
oito euros e oitenta e nove cêntimos).
o Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 24/08/2010, apresenta
um total de disponibilidade no valor de € 122.439,09 (cento e vinte e dois
mil quatrocentos e trinta e nove euros e nove cêntimos).

_________________________________________________________________

Por nada mais haver a tratar, a secretária deu por encerrada a reunião pelas vinte
e três horas e trinta minutos 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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