Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO DEZ
Aos dezanove dias do mês de Maio de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e
cinquenta minutos, nas instalações da Junta de Freguesia, sita na Rua 25 de Abril 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

Faltou a vogal Isabel Maria Rocha Valente Paixão, que a justificou.
ANTES DA ORDEM DO DIA
 A acta nº 09 foi aprovada por unanimidade.
Os elementos do Executivo do PSD aprovam a acta com excepção do ponto quatro
(informação financeira), por considerarem a informação que lhes é facultada nas
reuniões do Executivo, insuficiente.
 O Executivo deliberou por unanimidade que as reuniões ordinárias nos meses
de Verão irão realizar-se nas seguintes datas:
• Junho - 08 e 21
• Julho - 14
• Agosto - 18
ORDEM DO DIA


Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena Maio



Ponto
Ponto Dois - Correspondência



Ponto Três – Deliberações



Ponto Quatro – Informação Financeira

_____________________________________________________
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• Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Maio de 2011
Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 1ª
Quinzena de Maio.
O Executivo tomou conhecimento.

• Ponto Dois – Correspondência
1. ISDOM – Instituto Superior D. Dinis
Presente convite do ISDOM – Instituto Superior D. Dinis, para a cerimónia de
Bênção das Pastas dos alunos finalistas, que irá decorrer no próximo dia 14 de
Maio, no Auditório do ISDOM.
Em anexo enviam programa
O Executivo tomou conhecimento.
2. Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego
Presente ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, a
enviar cópia do Relatório de Contas daquela Associação, relativo ao ano de 2010.
Enviam também cópia da Acta da Assembleia-Geral, com a aprovação das contas.
O Executivo tomou conhecimento.
3. Associação Tocándar
Presente ofício da Associação Tocándar a enviar cópia da Assembleia Geral da
Associação, com aprovação da Conta de Gerência do ano 2010.
O Executivo tomou conhecimento.
4. Município de Marinha Grande – Biblioteca Municipal
Presente ofício do Município de Marinha Grande – Biblioteca Municipal, a agradecer
o envio do Livro “Poetas Populares” .
O Executivo tomou conhecimento.
5. Junta de Freguesia de Vieira de Leiria
Presente ofício da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, a agradecer o envio do
Livro “Poetas Populares”.
O Executivo tomou conhecimento.
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6. Município de Marinha Grande
Presente ofício do Município de Marinha Grande, a agradecer o envio do Livro
“Poetas Populares”.
O Executivo tomou conhecimento.
7. Rancho Folclórico de Picassinos
Presente ofício do Rancho Folclórico de Picassinos a solicitar a oferta de umas
lembranças para poderem entregar aos quatro grupos Folclóricos que estarão
presentes no 30º Encontro de Folclore, a realizar no próximo dia 30 de Julho.
O Executivo tomou conhecimento e a exemplo de anos anteriores a Junta de
Freguesia irá oferecer quatro peças em vidro.
8. Sport Operário Marinhense
Convite do Sport Operário Marinhense para assistir à ante-estreia da Peça de Teatro
“Inspector/Impostor de Nicolau Gogol, no próximo dia 26 de Maio.
O Executivo tomou conhecimento.
9. Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson
Presente ofício da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, a agradecer o
envio do Livro “Poetas Populares”.
O Executivo tomou conhecimento.
10. Leirivida – Cuidados Médicos, Lda.
Presente ofício da Leirivida a informar que pretendem levar a efeito durante 3 dias,
um rastreio gratuito de Arritmias e de Hipertensão Arterial a realizar na sua Unidade
Móvel de Saúde. Solicitam a informação de um lugar adequado para o
estacionamento da viatura e a disponibilização de energia eléctrica.
O Executivo tomou conhecimento, foi decidido ceder o solicitado.
11. Casa do Benfica – Moita
Presente ofício da Casa do Benfica – Moita a agradecer o apoio financeira
atribuído e convidam a Junta a estar presente na prova Equestre a realizar no
próximo dia 15 de Maio.
O Executivo tomou conhecimento.
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12. Escola Básica Professor Alberto Nery Capucho
Presente ofício da Escola Básica Professor Alberto Nery Capucho a agradecer o
envio do Livro “Poetas Populares”.
O Executivo tomou conhecimento.
13. Município de Marinha Grande
Presente convite do Município de Marinha Grande, para a inauguração da
exposição “Resgate Cultural – Maratona Fotográfica”, a ter lugar no dia 13 de Maio
no Museu Joaquim Correia.
O Executivo tomou conhecimento.
14. Município de Marinha Grande
Presente convite do Município de Marinha Grande, para o concerto com “Art Sax –
Quarteto de Saxofones”, que se realizará no dia 13 de Maio no Auditório da
Biblioteca Municipal da Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento.
15. ADAE – Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura
Presente ofício da Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura, a convidar
para a cerimónia oficial de entrega dos certificados dos adultos que concluíram o
processo RVCC, a ter lugar no próximo dia 27 de Maio no Museu da Imagem em
Movimento, em Leiria.
O Executivo tomou conhecimento.
16. DirecçãoDirecção-Geral de Reinserção Social
Presente ofício da Direcção-Geral de Reinserção Social a agradecer toda a
colaboração que a Junta de Freguesia tem dado como entidade Beneficiária de
Trabalho Prestado pelo Sr. Diamantino da Costa Pereira Dias, no cumprimento da
prestação de trabalho a favor da Comunidade.
O Executivo tomou conhecimento.
17. Município de Almeida
Presente e.mail. do Município de Almeida, a informar da realização da 5ª Edição da
Feira das Artes e da Cultura e Festa do Bacalhau a ter lugar nos dias 01,02 e 03 de
Julho/2011 e a solicitar uma vez mais a nossa colaboração para poderem contar
com a presença do Sr. Jaques no evento.
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O Executivo tomou conhecimento.
________________________________________________________________



Ponto Três – Deliberações

18. Agrupamento de Escolas Nery Capucho
Presente e.mail do 1º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas Nery
Capucho a informar (conforme lhes foi solicitado por nós) que o custo de cada
exemplar do Livro “História Viajante” será de € 5,00.
Nos termos do disposto da alínea I), 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 adquirir 50 exemplares do Livro.
Deliberação nº 27

19. Sport Operário Marinhense
Presente ofício do Sport Operário Marinhense a informar que o Grupo de Teatro
S.O.M. está a preparar um novo trabalho, desta vez uma comédia bastante
conhecida da literatura russa do século XIX “Inspector/Impostor” de Nicolau Gogol e
solicitam algum apoio monetário para fazer face às despesas inerentes à
preparação da peça.
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 financeiro no valor de € 400,00. O Vogal Sr. Rui Miranda ausentou-se durante
a discussão deste ponto, por pertencer aos Órgãos Sociais desta Colectividade.
Por pertencer aos órgãos sociais desta Colectividade, o Vogal senhor Rui Miranda
ausentou-se da reunião.
Deliberação nº 28

20. Escola Básica do 1º Ciclo da Comeira
Presente ofício da Escola Básica do 1º Ciclo da Comeira a informar que vão realizar
uma visita de Estudo à Tapada de Mafra e Convento de Mafra, no próximo dia 27
de Maio. Solicitam a atribuição de um apoio financeiro para reduzir ao mínimo a
contribuição dos alunos com dificuldades económicas.
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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 um apoio no valor de € 126,00 euros.
Deliberação nº 29
21. Escola Básica 1º Ciclo de Trutas
Presente ofício da Escola Básica 1º Ciclo de Trutas a informar que vão realizar uma
visita de estudo com os seus alunos ao Jardim Zoológico no próximo dia 27 de
Maio, e solicitam a atribuição de um apoio financeiro.
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 um apoio no valor de € 112,50 euros.
Deliberação
Deliberação nº 30
22. Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria
Presente ofício do Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria a informar (conforme lhes foi
solicitado por nós) que o custo de cada exemplar do Livro “O pinhal de Leiria – de crianças
para crianças” será de € 5,00 ou € 6,00.
Nos termos do disposto da alínea I), 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 adquirir 30 exemplares.
Deliberação nº 31.
31.
23. CTT – Correios de Portugal. SA
Presente ofício dos Correios de Portugal – Estação de Correios da Marinha Grande a
solicitar o nosso parecer, sobre a alteração do horário de funcionamento da Loja da Marinha
Grande no período de Verão entre o dia 27 de Junho e 02 de Setembro.
Foi deliberado informar os CTT que o Executivo é de opinião que se deve manter o horário
habitual.
Deliberação nº 32

24. Requerimento de Manuel Paulo Júnior
Presente requerimento de Manuel Paulo Júnior, reformado, residente na Rua dos
Moitas nº 24 - Pilado, solicitando a compra de uma sepultura no cemitério do Pilado,
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com o nº 267, onde se encontra sepultado a esposa, Zulmira Custódia Moita falecida
em 12-05-2011.
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 ao requerente Manuel Paulo Júnior, a sepultura nº 267,
no Cemitério do Pilado.
Deliberação nº 33

•

Ponto Quatro - Informação Financeira

O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da Autarquia:
Ordens de Pagamento:
Do nº 200 ao nº 241, que totalizam (vinte e nove mil novecentos e sessenta e três
euros e vinte e seis cêntimos) 29.963,26 €.
Ordens de Pagamento de Tesouraria:
Com do nº: 215, que totaliza (cento e quarenta e dois euros e vinte e nove cêntimos)
142,29 €
Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 04/05/2011, que apresenta um total
de disponibilidade no valor de 214.329,67 €
O Executivo tomou conhecimento.
______________________________________________________________
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Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião pelas
vinte e duas horas e trinta 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:
Isabel Paixão –
Rui Miranda –
Conceição Santos –
Liliana Costa -
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