Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO VINTE
Aos vinte e um dias do mês de Outubro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas
e quarenta minutos, reuniu em reunião ordinária, na colectividade do Pero Neto 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

Verificou-se a ausência da vogal Maria da Conceição Roldão Santos, que
justificou a sua falta e a vogal Isabel Paixão chegou à reunião quando eram 21h e
30 m, não tendo participado na votação da 1ª deliberação.
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 Outubro



Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos
realizados na 1ª quinzena de Outubro.



Ponto Dois – Correspondência

1. A.P.E.J.I.T. – Associação de Pais Escola E.B.!. Jardim-de-infância de
Trutas
Presente carta da Associação Pais da Escola e Jardim-de-infância das
Trutas, de 08 de Outubro de 2010, dando a conhecer a Lista dos órgãos
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sociais daquele estabelecimento de ensino eleitos em 27/09/210, para o
ano lectivo 2010/2011.
O Executivo tomou conhecimento.

2. Liga dos Combatentes Núcleo da Marinha Grande
Presente convite da direcção do Núcleo da Liga dos Combatentes da
Marinha Grande, para o almoço-convívio de seu 86º aniversário a realizar
na sede da Associação de Casal Galego no dia 23 de Outubro de 2010
pelas 13.00 H.
O Executivo tomou conhecimento. A secretária Isabel Freitas irá estar
presente.
3. Clube Automóvel da Marinha Grande
Presente carta do Clube Automóvel da Marinha Grande, datada de 6 de
Outubro de 2010, a agradecer a colaboração prestada durante a realização
do Rallye Centro de Portugal, que se realizou a 17 e 18 de Setembro de
2010, referindo que ficam na esperança de continuar a contar a
disponibilidade da Junta.
O Executivo tomou conhecimento.

4. FAG – Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia.
Presente convite da Comissão Executiva da Fag/2010 datada de 8 de
Outubro de 2010, para participação na tradicional Feira de Artesanato e
Gastronomia da Marinha Grande, a decorrer entre 26 de Novembro e 05 de
Dezembro, anexando ficha de inscrição para o efeito.
O Executivo tomou conhecimento e vai proceder à inscrição.

5. Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha
Grande.
Presente convite da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da
Marinha Grande, para as comemorações do 111º Aniversário, que se
realizarão no dia 31 de Outubro.
O Executivo tomou conhecimento. O Sr. Presidente irá estar presente.

6. Sporting Clube Marinhense.
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Presente convite do Sporting Clube Marinhense, da secção de patinagem
artística para o Festival de Patinagem que se vai realizar no dia 30 de
Outubro de 2010 pelas vinte e uma horas e trinta minutos.
O Executivo tomou conhecimento. O Sr. Presidente irá estar presente.

7. Fresoft – Soluções Informáticas
Presente email a solicitar que lhes fosse cedido o Auditório da Junta de
Freguesia para a realização de uma apresentação do Software – SIADAP 3
destinado às Juntas de Freguesia, para o dia 27 de Outubro de 2010 das
09.30 às 12.30 h.
O senhor Presidente da Junta Informou que o pedido foi satisfeito.
O Executivo tomou conhecimento.

8. Sport Operário Marinhense.
Presente ofício da Sport Operário Marinhense, agradecendo o apoio
prestado no 22º Torneio de Voleibol de Praia de S. Pedro de Moel,
contribuindo para que este fosse um enorme sucesso.
O Executivo tomou conhecimento.
_____________________________________________________________


Ponto Três – Deliberações

1. Liga dos Combatentes - Núcleo da Marinha Grande
Presente ofício da Liga dos Combatentes, informando que o núcleo se
encontra numa 1ª fase de obras, solicitando apoio em materiais de
construção civil, tais como: 2 m3 de areia lavada, 2 paletes de tijolo
30x20x15 e 15 sacos de cimento de 40 Kg, anexando o respectivo
orçamento.
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 de 212,70 euros, correspondente ao valor dos
materiais adquiridos para a obra. Esta deliberação teve 3 votos a favor da
CDU e 2 votos contra do PSD. Os elementos do PSD votaram contra por
entenderem que as obras da Liga são ilegais.
Os vogais do PSD fizeram uma declaração de Voto que a seguir se
transcreve:
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“ Declaração de Voto
No ponto três – Deliberações, na acta numero vinte, os elementos do PSD
com assento no executivo da Junta de Freguesia da Marinha Grande,
decidiram votar contra este ponto, por não lhes ter sido facultada
documentação emitida pelas entidades oficiais que permitam a intervenção
na obra constante nesse ponto”
Deliberação Nº 84.

2. Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande
Presente ofício da Capela de Albergaria, da secção Recreativa e Cultural,
solicitando apoio para o 18º encontro “ Todo o Terreno” de Albergaria
Marinha Grande”, que se irá realizar nos dias 05 e 06 de Novembro.
Solicitam apoio financeiro e também lembranças alusivas à cidade para
oferta aos participantes.
Nos termos do disposto da alínea l) do nº 6, do art.º 34º, da Lei nº 169/99,
publicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por
unanimidade, conceder frascos do vidreiro como lembranças e atribuir um
apoio de € 200,00 euros.
Deliberação nº 85.

3. Agrupamento de Escolas Professor Alberto Nery Capucho
Presente ofício da Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Prof. Alberto Nery
Capucho, solicitando um reforço financeiro para apoio à escola de Trutas,
onde diariamente almoçam 140 alunos de várias escolas, provocando um
maior desgaste de materiais de higiene e limpeza.
Para efeitos do disposto da alínea e) 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, conceder um apoio suplementar de € 50,00 euros por
trimestre, totalizando 150,00 euros.
Deliberação nº 86.
________________________________________________________________

 Quatro – Informação Financeira
o O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:
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o Ordens de Pagamento:
Do Nº 657 ao nº 684, que totalizam € 29.056,31 (vinte e nove mil cinquenta
e seis cêntimos e trinta e um cêntimos ).

o Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria
Do nº 647 ao nº 656, que totalizam € 2.670,19 ( dois mil seiscentos e
setenta euros e dezanove cêntimos ).

o Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 20/10/2010, apresenta
um total de disponibilidade no valor de € 198.564,04 ( cento e noventa e
oito mil quinhentos e sessenta e quatro euros e quatro cêntimos ).
O Executivo tomou conhecimento.
________________________________________________________________
Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente 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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