Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO VINTE E UM

Aos dois dias do mês de Novembro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e
quarenta 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

Verificou-se a ausência da vogal Maria da Conceição Roldão Santos, que justificou a
sua falta.

ANTES DA ORDEM DO DIA
1.

Apresentação da Drª Nelly Almeida, psicóloga a prestar serviço na Junta de

Freguesia.
Após apresentação da Drª Nelly Almeida a todos os membros do Executivo, foi
solicitado à técnica, que de forma sucinta fizesse o balanço deste importante
serviço, prestado pela Junta de Freguesia.
Assim, a Drª Nelly dando a conhecer o numero de utentes e tecendo algumas
considerações sobre alguns casos que vem acompanhando, salientando tratar-se
em percentagem considerável de famílias Mal estruturadas, apontou a
necessidade de maior numero de atendimentos, porque a lista de espera é já
considerável, mas apesar de todas as dificuldades, em sua opinião o serviço tem
decorrido de forma satisfatória.
Durante este período foi apresentado pelo Presidente da Junta uma proposta por
escrito que no dia anterior lhe tinha sido entregue pela Drª Nelly, na qual se insere
a possibilidade de uma parceria entre a Junta de Freguesia da Marinha Grande e
a CEFIPS (Centro de Formação e Investigação em Psicologia).
Decidiu-se que este documento fosse apreciado mais tarde cm a atenção
necessária, a fim de permitir uma resposta devidamente ponderada.
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2. O Presidente da Junta deu conhecimento ao Executivo de uma reunião
realizada na Câmara Municipal com o senhor Presidente da Câmara e o
senhor Eng.º Aranda, responsável da Valorlis.
Serviu esta reunião, para decidir sobre uma verba de trinta mil euros, que a
Valorlis disponibiliza para obras de requalificação ambiental, a realizar no lugar
de Albergaria.
A Junta de Freguesia realizou recentemente obras de recuperação da Fonte
da Serrada, para as quais a Valorlis contribuiu com uma verba de cinco mil
euros.
Neste momento as obras de requalificação que a Junta de Freguesia acha
pertinentes no lugar de Albergaria para requalificação ambiental da zona, são o
melhoramento dos caminhos agrícolas, ou a abertura de um caminho entre
Pêro Neto e Fagundo, há muito reivindicado pelos Bombeiros e Protecção
Civil, só que este tipo de obra, não é considerado pelo Ministério. Assim, surgiu
a possibilidade da verba em causa, ser aplicada num pequeno troço de
saneamento doméstico.
2.1 – O Presidente da Junta informou ainda que após esta reunião, teve a
possibilidade de abordar com o senhor Presidente da Câmara, o problema
das verbas a inscrever no próximo orçamento da Câmara, para
financiamento parcial das obras de requalificação do edifício da Junta de
Freguesia da Marinha Grande. Disse ter ficado muito surpreendido,
quando sugeriu ao senhor Presidente da Câmara que os valores de cem
mil euros a inscrever no orçamento da Câmara em dois mil e onze e cento
e cinquenta mil em dois mil e doze, e este lhe respondeu que não podia
executar esse procedimento, uma vez que a verba total prevista era de
cento e cinquenta mil euros.
O Presidente como atrás refere, ficou surpreendido perplexo e revoltado,
fazendo sentir isso mesmo ao senhor Presidente da Câmara, dizendo-lhe
entre outras coisas que o que transparece é a pouca vontade que a
Câmara demonstra para que a obra seja a curto prazo uma realidade.
Chegado ao edifício da Junta, o Presidente de imediato enviou ao senhor
Presidente da Câmara um ofício demonstrando uma vez mais a sua
insatisfação, e anexou ao mesmo a fotocópia da ultima modificação
orçamental, na qual estão inscritas as verbas de cem mil euros para dois
mil e dez e mais cento e cinquenta mil para dois mil e onze.
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O Presidente da Junta disse ainda que não havendo uma alteração de
comportamento da Câmara em relação a este assunto, não será possível
tão cedo como se impõe a concretização desta tão desejada obra.

2.2 Informou ainda que esteve presente na Amieira, numa sessão de
esclarecimento sobre Segurança de Pessoas e Bens, promovida pela nova
Associação IPSS “Viva Solidário”.
Estiveram presentes neste evento o Senhor Governador Civil do Distrito de
Leiria e o senhor Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande.

2.3 Esteve ainda presente no Clube Desportivo da Garcia, na apresentação
das Equipas Jovens de Futebol, elogiando o trabalho que está a ser
desenvolvido.
2.4 Esteve também presente no Sporting Clube Marinhense a assistir ao
Festival de Patinagem Artística, realçando que foi um espectáculo bonito,
no qual se verificou muito trabalho realizado pelos atletas e treinadores.
2.5 Esteve também no passado Domingo dia 31 de Outubro, nas
comemorações do 111ºAniversário dos Bombeiros Voluntários da Marinha
Grande.
3. A Secretária Isabel Freitas, informou também que tinha estado presente no
passado Sábado dia 30 de Outubro às 16,30 H na homenagem prestada pela
Câmara Municipal da Marinha Grande, ao Mestre Vidreiro Diamantino dos Santos
(Pimenta), no âmbito da BIENAL INTERNACIONAL de Artes Plásticas Design
Industrial da Marinha Grande.

ORDEM DO DIA



Ponto Um – Mapa de Trabalhos



Ponto Dois – Correspondência



Ponto Três – Deliberações



Ponto Quatro – Informação Financeira



Ponto Um – Mapas de Trabalhos da 2ª quinzena de Outubro
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Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na
2ª quinzena de Outubro.



Ponto Dois – Correspondência

1. Clube Desportivo da Garcia
Presente carta do Clube do Clube Desportivo e Recreativo da Garcia a
convidar para um almoço informal por ocasião da abertura oficial da época
desportiva 2010/2011 no dia 30 de Outubro às 13.00 H, antes da qual serão
mostradas aos sócios as obras recentemente realizadas.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente o Sr. Presidente da Junta.
_____________________________________________________________



Ponto Três – Deliberações

1. Clube Recreativo Amieirinhense
Presente carta da Clube Recreativo Amieirinhense de 16 de Outubro de 2010,
a solicitar a oferta de 4 brindes para oferecer às Orquestras que vão participar
no 8º Fim-de-semana Cultural a levar a efeito pela sua Orquestra nos próximos
dias 19,20 e 21 de Novembro próximo.
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, conceder os brindes solicitados.
Deliberação nº 87.

2. Liga Portuguesa Contra o Cancro
Presente carta a informar que ao contrário do que anteriormente nos tinha sido
informado, a data do Peditório Anual desta Liga, foi alterada do período de 30
de Outubro a 02 de Novembro para 30 de Outubro a 04 de Novembro.
No mesmo ofício esta liga solicitava à Junta o apoio que anualmente lhes tem
sido atribuído.
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
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unanimidade, conceder o apoio solicitado e um apoio financeiro de € 250,00
euros.
Deliberação nº 88.

3. Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro
Presente carta da S.I.R. Pêro Neto a solicitar apoio para a recuperação do
espaço sintético que nos últimos meses se tem vindo a degradar estando
actualmente completamente incapaz de ser utilizado. Realçam que o referido
espaço ficou sem condições para qualquer realização, ficando-lhe como única
alternativa a construção de um sintético novo, ou acabaria a sua única forma
de sobrevivência, dado que o mesmo é a base financeira da sua colectividade.
Anexam um orçamento no valor de 17.055,68 € correspondente a 758,03 m2 X
22,50 €/m2, e 1.200,00 € para o transporte da Bélgica para Portugal.
Os eleitos da CDU no Executivo apresentaram uma proposta no valor de
1.200,00 €.
Os eleitos do PSD no Executivo apresentaram uma proposta no valor de
750,00 €.
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 (4 votos a favor da CDU e 2 Votos contra do PSD) atribuir um apoio de
€ 1.200,00 euros.
Deliberação nº 89

4. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande
A exemplo de anos anteriores foi deliberado o apoio anual à associação acima
citada. Os vogais do PSD no Executivo propuseram que o apoio a conceder
fosse alterado de 2.500,00 € para 3.000,00 €, o que foi de imediato aceite por
todo o Executivo.

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 de € 3.000,00 euros.
Deliberação nº 89
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5. FAG / 2010 – 21ª Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha
Grande
Presente projecto e orçamento da FAG/2010, para a exemplo de anos
anteriores se deliberar o apoio a conceder à Associação Social Cultural e
Desportiva de Casal Galego para a realização do evento supra citado.
Abaixo se discrimina o orçamento apresentado:
•

Montagem / desmontagem de Stands

•

Apoio ao Artesão
 Alimentação/Alojamento e Deslocação

•

Segurança

•

Publicidade/ propaganda

•

Limpeza

•

Animação Cultural

•

Decoração

•

Material:

•

20.000,00 €

12.500,00 €
6.000,00 €
14.000,00 €
4.000,00 €
15.000,00 €
1.300,00 €

 Expediente

1.500,00 €

 Comunicações

1.650,00 €

 Sonorização

2.200,00 €

Limpeza

5.000,00 €

TOTAL

79,150,00 €

Antes da discussão do ponto a vogal do Executivo Isabel Freitas da CDU,
ausentou-se da sala por ser membro dos Corpos Sociais da Associação Social
Cultural e Desportiva de Casal Galego, entidade organizadora do evento supra
citado.
Os eleitos da CDU no Executivo apresentaram uma proposta no valor de
3.500,00 €.
Os eleitos do PSD no Executivo propuseram um valor de 2.500,00 €.

Nos termos do disposto da alínea I) do nº 6, do artº 34, da Lei nº 169/99,
republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por
maioria (3 votos a favor da CDU e dois votos contra do PSD) atribuir um apoio
de 3.500,00 €
Deliberação nº 91
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 Ponto Quatro – Informação Financeira
o O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:

o Ordens de Pagamento:
Do Nº 685 ao nº 725, que totalizam € 21.577,80 (vinte e um mil quinhentos e
setenta e sete euros e oitenta 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 € 181.029,28 (cento e oitenta e um mil vinte
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
O Executivo tomou conhecimento.
_________________________________________________________________

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