Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO OITO
Aos cinco dias do mês de Abril de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta 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

•

Liliana Maria Amorim da Costa

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos

ANTES DA ORDEM DO DIA
o A acta foi aprovada por unanimidade.

o Presente na reunião o presidente da Associação Tocándar, Dr. Paulo Tojeira, a
fim de apresentar pessoalmente um projecto da sua Associação denominado “
Um congresso identidades - a música tradicional hoje “.
Na sequência da sua exposição fez uma abordagem sobre alguns aspectos da
vida da Associação que dirige.

o

O presidente da Junta informou que se tinha deslocado com dois responsáveis
da protecção civil a visitar um caminho entre o Pêro Neto e o Fagundo para
estudar a possibilidade de melhoramentos no mesmo, facilitando o acesso a
todos, mais especificamente aos Bombeiros em caso de necessidade da sua
intervenção.

o

O Executivo entendeu descentralizar uma das reuniões ordinárias, agendando a
primeira para o dia 20 de Maio e que se irá realizar na colectividade de
Albergaria, elaborando-se à posteriori um mapa com definição dos lugares das
reuniões seguintes.
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ORDEM DO DIA


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



Ponto Dois – Correspondência



Ponto Três – Deliberações



Ponto Quatro – Discussão e Aprovação da Conta de Gerência, Revisão do
Orçamento e Inventário (Prestação de Contas de 2009).



Ponto Cinco – Informação Financeira

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Março
Presente Mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 2ª quinzena
de Março. O Presidente completou as informações esclarecendo o Executivo como
estão a decorrer os trabalhos da Junta.
______________________________________________________________________


Ponto Dois – Correspondência

1. Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte
Presente convite da direcção da Escola Calazans Duarte para participar na
cerimónia da entrega dos Prémios Calazans, a ter lugar no dia 26 de Março, pelas
21,30 H, no novo Auditório desta escola.
O Executivo tomou conhecimento, esteve presente o vogal Rui Miranda.
2.

Município da Marinha Grande
Presente convite do Município da Marinha Grande e da Associação Cultural
“CISCO” para a cerimónia da entrega de prémios do concurso Jovem Literário,
realizada no dia 26 de Março de 2010, pelas 17,30 H, no Auditório da Biblioteca
Municipal.
Executivo tomou conhecimento. Por indisponibilidade de agenda não foi possível a
presença de qualquer membro do executivo.

3.

Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense
Presente carta da Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense sobre a posse dos
elementos da Direcção, estando disponíveis para colaborar em actividades que
lhes sejam possíveis de concretizar.
O Executivo tomou conhecimento.
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4.

Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio
Presente convite da Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio, para almoço de
confraternização a realizar no dia 01 de Maio de 2010, pelas 13,00 h, integrado nas
comemorações do 89º aniversário da colectividade.
O Executivo tomou conhecimento.

5. ASURPI – Associação Sindical União Reformados Pensionistas e Idosos
Presente carta da ASURPI a convidar para participar nas comemorações do 31º
aniversário desta Associação, nomeadamente na Sessão Solene no dia 5 de Abril,
data da publicação dos seus Estatutos, e no dia 10 de Abril no Almoço/Convívio.
O Executivo tomou conhecimento.
Estará presente a secretária Isabel Freitas.
6.

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, Delegação de Leiria
Presente ofício da Delegação de Leiria da ANAFRE, a convocar para o Conselho
Geral Ordinário, para Apresentação e Discussão do Relatório de Actividades e
Contas, a ter lugar no dia 30 de Abril e para o Acto Eleitoral, a ter lugar no mesmo
dia, com os seguintes pontos:
1 – Eleição dos Órgãos Sociais da Delegação Distrital,
2- Tomada de posse dos órgãos Sociais eleitos.
O Executivo tomou conhecimento.
O Presidente estará presente.

7.

Município da Marinha Grande
Presente ofício do Município da Marinha Grande a informar do “Pedido se
reparação de alguns buracos”. Informam que estes trabalhos se inserem na obra
em curso da Rua do Repouso, e que foram dadas orientações ao empreiteiro para
a sua reparação.
O Executivo tomou conhecimento.

8.

Instituto Português da Juventude, I.P.
Presente carta do Instituto Português da Juventude, a agradecer a prestimosa
colaboração no âmbito do Programa “Parlamento dos Jovens”, a qual contribuiu
para a boa prossecução e sucesso da mesma junto dos jovens e publico em geral.
O Executivo tomou conhecimento.



Ponto Três – Deliberações
_____________________________ Acta Oito - 05/04/2010______________________

3

Junta de Freguesia da Marinha Grande

9.

Associação Tocándar
Presente carta da Associação Tocándar a solicitar apoio para levar a efeito um
“Congresso Identidades – “A Musica tradicional Hoje”, uma realização desta
Associação e da Associação Uxu Kalhus, visando juntar na Marinha Grande muitos
dos grandes novos valores da música tradicional.
O referido congresso será realizado em ambiente pouco formal no dia 13 de Maio
(Quinta feira da Ascensão) no Parque de Merendas da Portela, em interacção com a
realização da Junta de Freguesia levada a efeito no mesmo dia naquele espaço.
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 no valor de € 500,00 euros.
Deliberação nº 26.

10. Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens – E.B. Prof. Francisco
Veríssimo na Ordem
Presente carta da Escola Professor Francisco Veríssimo a solicitar o apoio para
uma visita de estudo ao Planetário e ao Jardim Zoológico para 150 alunos daquela
escola.
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 no valor de 225,00 euros.
Deliberação nº 27.
11. Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego
Presente ofício da Associação S. C. e Desportiva de Casal Galego a solicitar apoio
para a realização da 13ª edição do seu Passeio Ciclo turismo a realizar no dia 25
de Abril, realçando que como é já do conhecimento da Junta de Freguesia este
evento faz deslocar à Marinha Grande nesse dia cerca meio milhar de visitantes.
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 no valor de € 100,00 euros.
A secretária do Executivo, Isabel Freitas, ausentou-se da sala durante a discussão
do ponto, pelo facto de pertencer aos órgãos dirigentes da Associação.
Deliberação nº 28.
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12. Requerimento para aquisição de sepultura no cemitério do Pilado
Presente requerimento de Amílcar da Silva Duarte Moleirinho, para aquisição da
sepultura nº 261.
Nos termos do disposto na lei vigente e na especificidade do regulamento que rege
este cemitério, estão reunidas as condições pelo requerente para a referida
aquisição.
Deliberação nº 29.
13. Clube Ténis da Marinha Grande
Presente carta do Clube de Ténis a solicitar apoio para realizar duas provas juvenis
recentemente inscritas no calendário oficial de provas da F.P.T.
a. Torneio “Pinhal do Rei” - Prova Juvenil nos escalões de sub 12 e sub 16
femininos e masculinos e
b. Torneio “Oceano Azul” – Prova Juvenil nos escalões de sub 14 e sub 18
femininos e masculinos.
A primeira a realizar no Complexo Ténis Municipal nos dias 24 e 25 de Abril, e a
segunda no mesmo local nos dias 10 e 11 de Julho.
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 no valor de € 500,00 euros.
O Tesoureiro, Telmo Rodrigues, ausentou-se da sala durante a discussão do
ponto, pelo facto de pertencer ao Órgãos Dirigentes.
Deliberação nº 30.



Ponto Quatro – Discussão e Aprovação da Conta de Gerência, Revisão do
Orçamento e Inventário (Prestação de Contas de 2009).



O vogal Rui Miranda informou relativamente a este ponto, que os vogais do PSD
se iam abster pelo facto de só terem integrado o Executivo a partir do mês de
Novembro.

14. Presente Conta de Gerência relativa ao exercício de 2009, apresenta:
Nas Receitas: 544.195,97 €; Saldo da Gerência anterior - 100.660,81 €; Operações
de Tesouraria – 34.709,13 €, totalizando 679.565,91 €. Nas Despesas: 584.836,49
€; Operações de Tesouraria – 34.709,13 € e Saldo para a Gerência seguinte de
60.020,29 €, totalizando 679.565,91 €, que aqui se dá por integralmente
reproduzida para apreciação e votação.
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Depois de discutido o assunto supra referido, o Executivo apreciou e aprovou os
referidos documentos por maioria, com quatro votos a favor e três abstenções,
submetendo-os à aprovação da Assembleia, nos termos do art.º 34.º, n.º2, alínea
d), da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º
5-A/2002, de 11 de Janeiro.
Nos termos legais, procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a mesma sido
aprovada por unanimidade.
Deliberação nº 31.
15. Presente documentos relativos à 1ª Revisão do Orçamento de 2010 no valor
de € 160.020,29 e 1ª Revisão ao PPI de 2010, no valor de €151.020,29 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.º, n.º2,
alínea b), da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, apreciou e votou os referidos documentos por
unanimidade.
Nos termos legais, procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a mesma sido
aprovada por unanimidade.
Deliberação nº 32.

16. Presente o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais
relativos a 31/12/2009, que aqui se dá por integralmente reproduzido, para
apreciação e votação.
Depois de discutido o assunto supra referido, o Executivo apreciou e aprovou o
referidos documento por maioria, com quatro votos a favor e três abstenções
submetendo-o à apreciação da Assembleia, nos termos do art.º 34.º, n.º2, alínea
d), da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
Nos termos legais, procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a mesma sido
aprovada por unanimidade.
Deliberação nº 33.


O vogal Rui Miranda informou relativamente a este ponto, que os vogais do
PSD se iam abster pelo facto de só terem integrado o Executivo a partir do mês
de Novembro.
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______________________________________________________



Ponto Cinco - Informação Financeira

o O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:
o Ordens de Pagamento:

Do Nº 187 a Nº 221 que totalizam € 27.222,83 (vinte e sete mil duzentos e vinte
e dois euros e oitenta e três cêntimos).


Balancete do Movimento de Fundos

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 01/04/2010, apresenta um
total de disponibilidade no valor de € 83.242,74 (oitenta e três mil duzentos e
quarenta e dois euros e setenta e quatro cêntimos).

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