Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO DOIS
Aos vinte e um dias do mês Janeiro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e
quarenta 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

•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos

•

Liliana Maria Amorim da Costa

ANTES DA ORDEM DO DIA



O Presidente da Junta deu conhecimento ao Executivo que a exemplo de anos
anteriores, se tinha decidido uma vez mais prestar aos munícipes o serviço de
ajuda no preenchimento da declaração do IRS.

3. O Presidente deu igualmente conhecimento que recebeu duas representantes d
empresa “Destino Líder”, as quais lhe propuseram a possibilidade de fornecimento
de prestação de serviços, numa base de rede de parceiros nas áreas de
recrutamento de selecção em; recrutamento e desenvolvimento pessoal,
consultoria de recursos humanos e Assessment Center, Marketing, Vendas,
Higiene

e

Segurança

no

Trabalho,

Qualidade,

Auditorias,

Planeamento

Administrativo e estratégico, e consultoria aos lares de 3ª idade.
Conclui-se não existirem reunidas as condições para qualquer das parcerias
sugeridas.
No entanto ficou em aberto a possibilidade desta empresa apresentar uma
proposta para a prestação de serviços na área da psicologia.


Em relação ao terreno na Amieirinha, questão colocada pelos vogais do PSD neste
Executivo, onde se pretende implantar um espaço de lazer, a fim de evitar os
inconvenientes produzidos neste momento pelo estacionamento de veículos de alta
tonelagem, o Presidente informou que através da obtenção de planta topográfica e
informação obtida na DOPU – Divisão de Ordenamento e Planeamento Urbanístico
da Câmara Municipal e posteriormente com os elementos recolhidos junto das
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Finanças e da Conservatória do Registo Predial, foi possível obter a informação de
que o referido terreno está registado em nome de Gabriela de Sousa Paiva,
supostamente a sua proprietária
O Presidente deu também conhecimento que sobre este assunto falou com o
Presidente da Câmara que se mostrou disponível para colaborar na solução deste
problema.
O Vogal Rui Miranda, propôs que ficasse registado em acta um “Voto de Pesar”



pelas vítimas do terramoto do HAITI, voto que foi subscrito por todo o Executivo.

ORDEM DO DIA



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



Ponto Dois - Correspondência



Ponto Três - Deliberações



Ponto Quatro - Informação Financeira

_____________________________________________________________

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Janeiro
Presente Mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 1ª



quinzena de Janeiro. O Presidente prestou uma informação mais detalhada
sobre os trabalhos da Junta nesta última quinzena. Salientou não ter sido ainda
possível reiniciar os trabalhos em semi-penetração, pelo facto da Câmara ter
atrasado a aquisição dos materiais necessários a esta actividade.
Informou ainda que esta situação parece, neste momento, estar ultrapassada.

Ponto Dois – Correspondência



1. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português


Presente ofício a remeter cópia da intervenção proferida na Assembleia da
Republica, durante o debate de urgência sobre a situação provocada por
condições climatéricas que afectaram a região Oeste do nosso País.



O Executivo tomou conhecimento.

2. Centro de Emprego da Marinha Grande


Presente ofício do Director Álvaro Cardoso a comunicar a cessação de funções.
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O Executivo tomou conhecimento.

3. ASURPI – Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e
Idosos


Presente ofício a agradecer a contribuição financeira atribuída pela Junta de
Freguesia para o seu almoço de Natal, dando no mesmo a conhecer o seu
programa de comemorações do 1º Aniversário da sua Oficina da Cultura, a
convidar o Sr. Presidente a participar nas comemorações.



O Executivo tomou conhecimento, tendo o Sr. Presidente delegado a sua
representação na Secretária Isabel Freitas.

4. Município da Marinha Grande – Câmara Municipal


Presente convite da Câmara Municipal da Marinha Grande para participar nas
comemorações do 18 de Janeiro de 1934, com o respectivo programa.

Ponto Três – Deliberações

1. Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson.


Presente carta da APDP – Delegação Distrital de Leiria a remeter o Plano de
Actividades para 2010, e a solicitar um apoio monetário para a sua execução.



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, contribuir com um apoio no valor de € 500,00 euros.



Deliberação nº 04

2. SPEM – Sociedade Portuguesa Esclerose Múltipla.


Presente carta da SPEM a remeter Programa de Acção e Orçamento para 2010,
em que solicita um apoio monetário para a sua execução.



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, contribuir com um apoio no valor de € 250,00 euros.



Deliberação nº 05

3. Associação Social Cultural e Desportivo de Casal Galego.
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Presente carta da A.S.C.D. Casal Galego, a solicitar apoio para aquisição de
equipamento para a equipa de Cicloturismo.



Nos termos do disposto da alínea l) do nº 6, do artº 34º, da Lei nº 169/99,
republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou, por
unanimidade, contribuir com um apoio no valor de € 935,50 euros, destinada à
aquisição de seis equipamentos completos com alusão em todo o equipamento
ao apoio da Junta de Freguesia. A vogal Isabel Freitas ausentou-se da sala
aquando da deliberação, pelo facto de pertencer aos órgãos sociais da
Associação.



Deliberação nº 06

4. Agrupamento de Escolas de Guilherme Stephens.


Presente ofício do director do agrupamento de escolas Guilherme Stephens a
solicitar o apoio para aquisição de patins de velocidade, para a equipa de
patinagem de velocidade.



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, contribuir com um apoio no valor de € 600,00, para a aquisição de
dois pares de patins.



Deliberação nº 07

5. Clube de Campismo da Marinha Grande.


Presente ofício do Clube de Campismo da Marinha Grande a solicitar apoio para
as despesas com o II Encontro de Campismo e Caravanismo a realizar de 16 a
18 de Abril de 2010 no Parque Municipal de Exposições, solicita ainda a
actuação da Orquestra Ligeira da Marinha Grande e a presença do Sr.
Presidente no hastear das bandeiras no dia 17 de Abril pelas 11 horas.



Nos termos do disposto da alínea l) do nº 6, do artº 34º, da Lei nº 169/99,
republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou, por
unanimidade, contribuir com um apoio no valor de € 250,00 euros.



Deliberação nº 08

6. Escola Secundária/ 3 Pinhal do Rei.
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Presente ofício da Escola Secundária/3 Pinhal do Rei a solicitar a oferta de livros
escritos por Marinhenses e sobre a Marinha Grande, para enriquecer o fundo
documental da sua biblioteca.



O Executivo tomou conhecimento e delibera dar satisfação ao solicitado.



Deliberação nº 09

7. Associação Portuguesa dos Amigos Raoul Follereau.


Presente carta da Associação Portuguesa dos Amigos Raoul Follereau, a
solicitar a colaboração da Junta de Freguesia para a divulgação da sua
mensagem a fim de preparar a campanha e o peditório que decorrerá no último
domingo de Janeiro, data em que se celebra o “Dia Mundial dos Leprosos”



O Executivo delibera colaborar na divulgação dos materiais recebidos, e nos
termos do disposto da alínea l) do nº 6, do art. 34º, da Lei nº 169/99, republicada
pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou, por unanimidade,
contribuir com um apoio no valor de € 100,00 euros.



Deliberação nº 10

8. Associação Portuguesa de Deficientes


Presente carta da Associação Portuguesa de Deficientes a solicitar um apoio
financeiro para dar continuidade ao Plano de Actividades e fazer face aos
encargos reais desta Associação.



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, contribuir com um apoio no valor de € 1.500,00 euros.



Deliberação nº 11
________________________________________



Ponto quatro - Informação Financeira



O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:



Ordens de Pagamento:
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Do Nº 23 ao Nº 47 que totalizam € 45.970,48 (quarenta e cinco mil novecentos e
setenta euros e quarenta e oito cêntimos.)



Balancete do Movimento de Fundos:
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 20/01/2010, apresenta um
total de disponibilidade no valor de € 123.033,09 (cento e vinte e três mil trinta e
três euros e nove cêntimos).

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