Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO VINTE E CINCO
Aos quinze dias do mês de Dezembro de dois mil e dez, pelas vinte e uma
horas e quarenta e cinco minutos, nas instalações da Junta de Freguesia, sitas
na Rua 25 de Abril na Marinha Grande, reuniu em sessão 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

•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos

•

Liliana Maria Amorim da Costa

Não compareceu a vogal Isabel Maria Valente da Rocha Paixão devido a
problemas de saúde com um familiar, pelo que a sua falta foi justificada.
As actas nº 22,23 e 24 foram aprovadas por unanimidade.
ORDEM DO DIA
•

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

•

Ponto Dois - Correspondência

•

Ponto Três – Deliberações

•

Ponto Quatro – Plano de Actividades, Orçamento e PPI

•

Ponto Cinco – Mapa de Pessoal

•

Ponto Seis – Informação Financeira

______________________________________________________________________
•

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

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados
na 1ª quinzena de Dezembro.
O Executivo tomou conhecimento.
______________________________________________________________________
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•

Ponto Dois – Correspondência

1. Conferência de S. Vicente de Paulo Marinha Grande
Presente ofício da Conferencia de S. Vicente de Paulo de 06 de Dezembro, a
convidar para estar presente na Festa de Natal destinada às crianças mais
carenciadas da Paróquia a realizar no Parque Municipal de Exposições no dia
18 de Dezembro de 2010 às 14.00 h.
O Executivo tomou conhecimento, estará presente a vogal Conceição Santos
2. Foto Europa de António E. Cruz
Presente carta de António da Encarnação Cruz a convidar para comparecer
num pequeno momento de convívio com lanche-buffet a ter lugar nas
Piscinas Promoel em S. Pedro de Moel, no dia 19 de Dezembro entre as 15 e
as 17 h, onde terá o grato prazer de oferecer um livro “Lição de Uma Vida”.
O Executivo tomou conhecimento, estará presente a vogal Conceição Santos
3. Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego
Presente carta da associação Social Cultural e desportiva de Casal Galego a
agradecer o apoio financeiro para aquisição de uma viatura, aproveitando para
agradecer também todo o apoio logístico proporcionado nos últimos meses, no
âmbito de apoio aos transportes e outros. Terminam desejando boas festas a
todo o Executivo.
O Executivo tomou conhecimento.
4. Clube Recreativo Amierinhense
Presente carta do Clube Recreativo Amierinhense de 07 de Dezembro, a
agradecer as ofertas para a realização do seu fim-de-semana cultural
O Executivo tomou conhecimento
5. ACES – Pinhal Litoral II – Agrupamento de Centros de Saúde
Presente ofício de ACES – Agrupamentos de Centros de Saúde datado de 07
de Dezembro, em resposta ao n/Fax datado de 02 de Dezembro sobre o
assunto: “Serviço de Saúde em Colectividades”, informando que os pedidos
mencionados, devem ser enquadrados no âmbito da Medicina Geral e Familiar,
competindo ao médico de família efectuá-lo.
O Executivo tomou conhecimento.
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6. Associação Nevo Portugal
Presente correio electrónico da Associação Nevo Portugal de 13 de Dezembro
a agradecer o apoio manifestado para a realização do espectáculo realizado na
Colectividade das Figueiras, destinado à angariação de fundos para a
Associação.
Endereçam ainda ao Executivo da Junta de Freguesia, assim como a todos os
seus trabalhadores um feliz e solidário Natal.
O Executivo tomou conhecimento.
7. Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego
Presente correio electrónico com um postal a endereçar ao Executivo da Junta
de Freguesia, assim como a todos os seus trabalhadores um Feliz Natal e um
Próspero Ano Novo.
O Executivo tomou conhecimento.
8. Conferência de S. Vicente de Paulo
Presente ofício da Conferência S. Vicente de Paulo datada de 29 de Novembro
a solicitar apoio para a reparação de umas goteiras numa habitação na Rua do
Tojal nº 35 B no Camarnal, cuja proprietária sofre vários problemas de saúde
sendo acompanhada a nível hospitalar em Coimbra, é pensionista recebendo
apenas 374,00 € mensais.
Depois de apreciado o pedido, o Executivo decidiu mandar reparar as goteiras
existentes na habitação supra citada.
___________________________________________________________________
•
9.

Ponto Três – Deliberações

Associação Nevo Portugal

Presente um Livro e um CD editados por esta Associação Nevo com o nome
“O “Pintinhas Azuis”, oferecido à Junta de Freguesia.
Depois de apreciados os materiais supra citados, o Executivo deliberou por
unanimidade, apoiar esta Associação com a aquisição de quinze livros para
oferecer às Bibliotecas da Escolas do 1º Ciclo da Freguesia, nos termos do
disposto na alínea l), do nº 6, do artº 34º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro
republicada em anexo na Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro.
DELIBERAÇÃO Nº 107
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10. Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens – EB 1 Amieirinha
Presente ofício da Escola EB1 da Amieirinha datada de 30 de Novembro, a
solicitar apoio para a realização da Festa de Natal dos seus 87 alunos.
Depois de apreciado o pedido, o Executivo deliberou por unanimidade, atribuir
o apoio solicitado ao Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens - Escola
Básica 1 Amieirinha, no valor de 130,50 €, nos termos do disposto na alínea l),
do nº 6, do artº 34º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro republicada em anexo
na Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro.
DELIBERAÇÃO Nº 108
11.

Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens EB do Engenho
Engenho

Presente ofício da Escola EB de Engenho de 06 de Dezembro a solicitar apoio
para a realização de uma visita de estudo dos seus 140 alunos ao Teatro
Politeama para assistir à peça “O Sitio do Pica-pau Amarelo, integrada na
época natalícia e programada no Plano de Actividades.
Depois de apreciado o pedido, o Executivo deliberou por unanimidade, atribuir
o apoio solicitado ao Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens - Escola
Básica do Engenho, no valor de 210,00 €, nos termos do disposto na alínea l),
do nº 6, do artº 34º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro republicada em anexo
na Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro.
DELIBERAÇÃO Nº 109
12.

Ass. Pais Escola B Casal de Malta/
Malta/JardimJardim-dede-infância Mª Grande

Presente ofício datado de 7 de Dezembro, da Associação de Pais destas duas
instituições de ensino, a solicitar apoio para levarem a efeito no próximo dia 16
de Dezembro o seu almoço de Natal, assim como para a distribuição de uma
lembrança, para as 65 crianças do Jardim de Infância e 93 da Escola Básica 1
de Casal de Malta.
Depois de apreciado o pedido, o Executivo deliberou por unanimidade, atribuir
o apoio solicitado à Associação de Pais Escola B1 de Casal de Malta e Jardim
de Infância da Marinha Grande no valor de 237,00 €, nos termos do disposto
na alínea l), do nº 6, do artº 34º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro
republicada em anexo na Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro.
DELIBERAÇÃO Nº 110
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13.

Agrupamento Escolas
Escolas Nery Capucho – Escola Básica 1 da Amieira

Presente ofício da Escola Básica do 1º Ciclo da Amieira datada de 10 de
Dezembro, a solicitar apoio para a realização da Festa de Natal da suas 30
crianças, a realizar no próximo dia 16 de Dezembro.
Depois de apreciado o pedido, o Executivo deliberou por unanimidade, atribuir
o apoio solicitado ao Agrupamento Nery Capucho, Escola Básica 1º Ciclo da
Amieira no valor de 45,00 €, nos termos do disposto na alínea l), do nº 6, do
artº 34º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro republicada em anexo na Lei nº 5A/2002 de 11 de Janeiro.
DELIBERAÇÃO Nº 111
14.

Associação de Pais e Enc. Educação do Jardim de Infância da Ordem

Presente ofício da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim
de Infância da Ordem datada de 14 de Dezembro, a solicitar apoio para a
realização da Festa de Natal das suas 100 crianças.
Depois de apreciado o pedido, o Executivo deliberou por unanimidade, atribuir
o apoio solicitado à Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Jardim de Infância da Ordem, no valor de 150,00 €, nos termos do disposto na
alínea l), do nº 6, do artº 34º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro republicada
em anexo na Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro.
DELIBERAÇÃO Nº 112
15.

Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro

Presente carta da Sociedade B.R.1º de Janeiro da Ordem a solicitar apoio para
a renovação de equipamentos e para minimizar as despesas com uma
deslocação à Cidade de Angra do Heroísmo no dia 11 de Dezembro, onde
tiveram uma despesa aproximada de 1.500,00 € deslocação alojamento e
alimentação durante dois dias para quatro jogadores da sua equipa Sénior de
Ténis de Mesa que se encontra a disputar o Campeonato Nacional da 3ª
Divisão Zona Centro/Sul (sendo única no Distrito de Leiria). Salientam que
gostariam de manter a Junta de Freguesia como se patrocinador principal, com
a colocação de publicidade da Junta nas camisolas.
O Executivo deliberou por unanimidade atribuir um apoio à Sociedade
Beneficência e Recreio 1º de Janeiro no valor de 750,00 €, sendo 500,00
destinados á aquisição de e 250,00 € para minimizar as despesas com a
_____________________________ Acta Vinte e Cinco – 15/12/2010________________________

5

Junta de Freguesia da Marinha Grande

viagem, nos termos do disposto na alínea l), do nº 6, do artº 34º, da Lei nº
169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo na Lei nº 5-A/2002, de 11
de Janeiro.
DELIBERAÇÃO
DELIBERAÇÃO Nº 113
16. Requerimento de Luísa Alice da Conceição Araújo Rosa.
Presente requerimento de Luísa Alice da Conceição Araújo Rosa, reformada,
estado civil de viúva, residente na Rua dos Agriões, nº 41, Pilado, solicitando a
compra de uma sepultura no cemitério do Pilado, com o nº 264, onde se
encontra sepultado o marido, Joaquim Ribeiro Rosa.
Considerando a informação dos serviços que refere que a requerente reúne as
condições exigidas pelo regulamento do cemitério, para a aquisição solicitada,
ao abrigo da alínea d), do nº 6 do artº 34º, da Lei nº 169/99, de 18 de
Setembro, republicada em anexo na Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o
Executivo deliberou por unanimidade, conceder à requerente Luísa Alice da
Conceição Araújo Rosa a sepultura nº 264, no Cemitério do Pilado.
DELIBERAÇÃO Nº 114
114
________________________________________________________________

•

Ponto Quatro - Plano de Actividades, Orçamento, PPI

Presentes; Plano de Actividades, e os documentos previsionais para o ano 2011(dois
mil e onze).
Orçamento no valor de € 583.475,00 (quinhentos e oitenta e três mil quatrocentos
e setenta e cinco euros).
PPI no valor de € 127.050,00 (cento e vinte e sete mil e cinquenta euros) que aqui
se dão por integralmente reproduzidos para apreciação e votação.
Depois de discutido o assunto supra referido e verificando-se que se encontra de
acordo com a legislação em vigor, o Executivo, nos termos do art.º 34. Nº 2, alínea
a) da lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de
11 de Janeiro apreciou e aprovou os referidos documentos por unanimidade.
Posta a votação foi a presente deliberação aprovada em minuta por unanimidade.
_____________________________________________________________
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•

Ponto Cinco - Mapa de Pessoal
FUNDAMENTAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL

A Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, no seu art.º 4º estabelece que, tendo em
consideração a missão, as atribuições, a estratégia, os objectivos superiormente
fixados, as competências e os recursos financeiros disponíveis, os órgãos e
serviços planeiam, aquando da elaboração da proposta de orçamento as actividades
de natureza permanente ou temporária, a desenvolver durante a sua execução e
eventuais alterações a introduzir, bem como o respectivo MAPA DE PESSOAL,
elementos que devem acompanhar a respectiva proposta orçamental.
-Segundo o preceituado no nº 1 do art.º 5º do citado diploma legal, os MAPAS DE
PESSOAL devem conter a indicação do número de postos de trabalho de que o
órgão ou serviço dispõe e dos que carece para o desenvolvimento das suas
actividades, caracterizados em função do referido nas alíneas a), b) e c) do mesmo
número.
- Perante as solicitações das populações e dentro das suas competências legais, a
junta pretende dar uma resposta célere, o que requer um trabalho humano para o
qual o pessoal ao serviço da Junta de Freguesia não tem capacidade de resposta.
Pelas dificuldades colocadas pelo Governo, não é viável a admissão de pessoal por
tempo indeterminado. Assim é, na tentativa de resposta aos munícipes que se
pretende criar no próximo ano dois lugares de assistentes operacionais
contratados a Termo Certo.

MAPA DE PESSOAL/ ORÇAMENTO
Nos termos legais, o orçamento para o ano económico de 2010 tem verbas afectas
ao Pessoal em Exercício de Funções Públicas por Tempo Indeterminado com a
classificação económica 01.01.04 e também para o Pessoal Contratado a Termo com
a classificação 01.01.06.
Presente Mapa de Pessoal para o ano 2011:
Com a indicação do número de postos de trabalho que esta Junta de Freguesia
carece para o desenvolvimento das respectivas actividades.
Depois de discutido o assunto supra referido e verificando-se que se encontra de
acordo com a legislação em vigor, o Executivo, nos termos do art.º 4 da Lei 12A/2008 de 27 de Fevereiro apreciou e votou os referidos documentos por
unanimidade.
Posta a votação foi a presente deliberação aprovada em minuta por unanimidade.
_____________________________________________________________
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•

Ponto Seis – Informação Financeira

O Tesoureiro Telmo Rodrigues deu conhecimento da 4ª Alteração ao
Orçamento da Despesa no valor de 5.755,00 €.
Apresentou de seguida os Movimentos Financeiros da Autarquia:
Ordens de Pagamento:
Do Nº 790 ao nº 832, que totalizam €11.647,79
Ordens de Pagamento e Operações de Tesouraria
Do nº 809 ao nº 816 e 830 e 831, que totalizam 4.292,61 €
Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 14/12/2010, que apresenta
um total de disponibilidade no valor de € 154.911,61.
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 e cinco 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:

Rui Miranda –

Conceição Santos -

Liliana Costa -
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