Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO TRÊS
Aos três dias do mês Fevereiro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e quarenta e
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 da reunião com
representantes da futura Instituição Particular de Solidariedade Social (Centro
Social da Amieira?).



A Vogal Liliana Costa do PSD, disponibilizou-se para além do horário já em vigor
a partir da próxima segunda feira dia 8 de Fevereiro ajudar no preenchimento o
IRS, todas as segundas e terças-feiras das 18 às 20 h. Esta colaboração será
divulgada nas instalações da Junta de Freguesia e com anúncio no Jornal local.



A mesma vogal do Executivo referiu os perigos eminentes de uma casa
abandonada situada no início da Rua da Escola Secundária Pinhal do Rei,
transmitindo os receios da população, que a mesma possa ser ocupada pelos
ciganos e/ou por toxicodependentes.



O vogal Rui Miranda, propôs a alteração da data prevista para a Visita à
Freguesia pelo Executivo, de 6 de Fevereiro para vinte de Fevereiro.



ORDEM DO DIA


Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Janeiro



Ponto Dois - Correspondência



Ponto Três – Deliberações



Ponto

Quatro

–

Abertura

de

Concurso

para

dois

assistentes

Operacionais


Ponto Cinco - Informação Financeira
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 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Janeiro
Presente Mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 2ª quinzena
de Janeiro.


Ponto Dois – Correspondência

1. Direcção Pedagógica – Colégio Rainha D. Leonor
Presente ofício a exemplo de anos anteriores a convidar a nossa orquestra
nomeadamente a “BIG BAND” para abrilhantar o Baile de Gala dos alunos finalistas,
para o dia 5 de Junho às 21.00 h.
O Executivo tomou conhecimento.

2. C.P.C.J. – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
Presente ofício a convocar o Presidente da Junta para a 1ª reunião da comissão
alargada do ano 2010, a realizar no próximo dia 12 de Fevereiro às 14,30 H no
Auditório Municipal da Marinha Grande, com a seguinte ordem de trabalhos:
a. Apresentação e Aprovação do Relatório de Avaliação Anual das
Actividades da CPCJ:
b. Elaboração do Plano de Acção para 2010
c. Outras Informações
O Executivo tomou conhecimento, o Presidente da Junta estará presente.

3. Sporting Clube Marinhense
Presente ofício a convidar para o Jantar Comemorativo do seu 71º Aniversário, a
realizar no próximo dia 6 de Fevereiro pelas 20.00 H.
O Executivo tomou conhecimento, o Presidente da Junta estará presente.

4. Direcção Geral de Reinserção Social - Ministério da Justiça
Presente oficio da DGRS a agradecer a colaboração dada à Administração da
Justiça, na qualidade de entidade de trabalho prestado por “Leonel Figueiredo
Pereira, no cumprimento da PTFC/SMT aplicada ao referido arguido, com o
processo nº 476/04.7/PAMGR do Tribunal da Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento.
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5. ASCDCG- Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego
Presente carta a divulgar a composição dos seus novos Corpos Gerentes eleitos
para o triénio 2010/2012 em Assembleia-geral do dia 11 de Dezembro de 2009 e
empossados a 8 de Janeiro de 2010, a apresentar simultaneamente o seu Mapa de
Actividades anual.
O Executivo tomou conhecimento

6. STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local
Presente aviso prévio de greve para o dia 5 de Fevereiro de 2010.
O Executivo tomou conhecimento.

7. APD – Associação Portuguesa de Deficientes
Presente carta a agradecer o apoio atribuído.
O Executivo tomou conhecimento.

8. Liga dos Combatentes – Núcleo da Marinha Grande
Presente carta do presidente e direcção cessantes deste Núcleo, a agradecer e
reconhecer o apoio que sempre lhe foi prestado.
O Executivo tomou conhecimento.

9. Escola Secundária Pinhal do Rei
Presente convite ao Presidente da Junta para a Sessão Pública de Apresentação
da Escola à equipa de avaliação externa da Inspecção-geral da Educação, no dia
11 de Fevereiro às 9 h na sala D. Dinis.
O Executivo tomou conhecimento, o Presidente da Junta estará presente.

10. Agrupamento de Escolas de Guilherme Stephens
Presente ofício com convite à participação na Semana da Leitura de 2010, que irá
decorrer de 1 a 15 de Março. Uma iniciativa que se destina a celebrar e a incentivar
o prazer de ler entre os alunos. É solicitado ao Presidente da Junta a sua presença
para ler uma história um poema ou um trecho de um livro predilecto. Em hora e data
a marcar.
O Executivo tomou conhecimento, estará presente.
___________________________________________________________

_____________________________ Acta Três - 03/02/2010______________________

3

Junta de Freguesia da Marinha Grande

Ponto Três – Deliberações
11. ADESER – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da
Região da Marinha Grande.
Presente carta a solicitar apoio para o seu Grupo Coral “ Tertúlia dos Anos de
Ouro”, que consiste num projecto de voluntariado dirigido à população sénior do
concelho da Marinha Grande.
O Presidente apresentou uma proposta para atribuir um apoio no valor de
oitocentos euros (800,00 €), mantendo a verba atribuída em ano anterior.
O Vogal Rui Miranda do PSD apresentou uma proposta para atribuir um apoio no
valor de duzentos e cinquenta euros (250,00 €).
Feita a votação foi aprovada a proposta apresentada pelo Presidente com 4 votos a
favor da CDU, e 3 votos contra do PSD, tendo a segunda sido reprovada com 3
votos a favor do PSD e 4 votos contra da CDU.

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 contribuir com um apoio no valor de 800,00 €


Deliberação nº 11

12. Grupo Desportivo dos Vidreiros
Presente carta a solicitar apoio para a construção do relvado natural do seu campo
de futebol.

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 cedência de algum trabalho de máquina e materiais.


Deliberação nº 12

13. Presente Oficio da Escola da Academia do Sporting da Marinha Grande
Presente carta a solicitar apoio para a 2ª edição do Torneio Internacional, para
jovens atletas nascidos em 2001, a realizar nos dias 27 e 28 de Março.
O Presidente apresentou uma proposta para atribuição de um apoio no valor de
quinhentos euros (500,00 €), mantendo a verba atribuída em ano anterior.
O Vogal Rui Miranda do PSD apresentou uma proposta para atribuir um apoio no
valor de duzentos e cinquenta euros (250,00 €).
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Feita a votação foi aprovada a proposta apresentada pelo Presidente com 4 votos a
favor da CDU, e 3 votos contra do PSD, tendo a segunda proposta sido reprovada
com 3 votos a favor do PSD e 4 votos contra da CDU.

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 no valor de € 500,00, euros.
Deliberação nº 13

14. Ecoldiesel – PRODUÇÃO E Comercialização de Biodiesel, Ldª
Presente carta da empresa ECOLDIESEL, com sede em Parque Empresarial de
Belmonte, representada na Marinha Grande pela firma Manuel da Fonseca,
apresentam uma proposta formal relativa à recolha de óleo alimentar usado no
espaço da Junta. Propõem contribuir com três por cento da sua facturação a favor
dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, com os quais já formalizaram
protocolo de colaboração.
Pretendem colocar um oleão de sessenta litros no qual as pessoas colocarão as
garrafas devidamente fechadas, sendo a sua recolha e a respectiva higienização
inteiramente da sua responsabilidade.
O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aceitar a proposta
Deliberação nº 14

15. ASURPI- Associação Sindical União Reformados Pensionistas e Idosos.
Presente carta a solicitar apoio para ajudar a pagar o aluguer de um autocarro no
valor de quatrocentos euros, que se destina a transportar alguns sócios da ASURPI
a uma visita aos Museus do Traje e do Teatro em Lisboa. Esta actividade faz parte
de um conjunto que uma aluna da EPAMG – Escola Profissional e Artística da
Marinha Grande definiu como objectivos na sua PAP (Prova de Aptidão
Profissional) no âmbito de um estágio profissional, advido de uma parceria entre as
duas instituições.

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
contribuir com um apoio no valor de € 150,00 euros.
Deliberação nº 15
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16. Proposta de deliberação para a abertura de concurso.
O Presidente apresentou ao Executivo a abertura de “procedimento concursal
comum” para constituição da relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado de dois assistentes operacionais.

O Executivo deliberou por unanimidade proceder à abertura do concurso, dando-se
início aos procedimentos legais para a próxima reunião se definirem alguns pontos
necessários.


Deliberação nº 16
________________________________________



Ponto quatro - Informação Financeira



O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:



Ordens de Pagamento:
Do Nº 48 a Nº 82 que totalizam € 16.844,08 (dezasseis mil oitocentos e quarenta
e quatro euros e oito cêntimos)



Balancete do Movimento de Fundos:
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 02/02/2010, apresenta um
total de disponibilidade no valor de € 106.999,83 (cento e seis mil novecentos e
noventa e nove euros e oitenta e três cêntimos).

Por nada mais haver a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião pelas vinte e
três horas e quinze 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 –
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Vogais:

Isabel Paixão

Rui Miranda

Conceição Santos

Liliana Costa

_____________________________ Acta Três - 03/02/2010______________________

7

