Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO DEZASSEIS
Aos catorze dias do mês de Setembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas,
nas instalações da Colectividade do Sport Império Marinhense, sitas na Av. José
Gregório 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

•

Isabel Maria Valente Rocha Paixão

•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço

• Liliana Maria Amorim da Costa
_________________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA
 A acta nº 15 foi aprovada por unanimidade. Exclui-se desta unanimidade o
ponto quatro (informação financeira), por os vogais do PSD considerarem
insuficiente a informação que lhes é facultada nas reuniões do Executivo.
 O Presidente deu conhecimento que esteve presente na Reunião do
Conselho Municipal de Educação na qual foram discutidos alguns dos
problemas ligados ao ensino que certamente irão merecer a melhor atenção
durante o ano escolar a fim de que este decorra com a normalidade
desejada, não deixando no entanto de revelar alguma apreensão perante
algumas

das

questões

que

foram

colocadas,

nomeadamente

as

relacionadas com pessoal e ainda por naquela reunião não terem sido
definidos como em sua opinião seria importante alguns objectivos para o
ano lectivo em curso.
 O Presidente falou ainda no problema relacionado com a reparação do
telhado do edifício da Junta de Freguesia, informando que de acordo com o
que ficou decidido na ultima reunião, encetou as diligências a fim de
conseguir orçamentos de empreiteiros para a realização do trabalho, tendo
já em seu poder três propostas de orçamento de empreiteiros da nossa
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região, referindo que outros orçamentos tinham sido solicitados via internet,
solicitação que não foi até agora satisfeita.
Após apreciação alargada deste problema e dado que o tempo urge,
concluiu-se que a decisão de entrega da obra devia ser tomada nesta
reunião. Pelo facto decidiu-se acrescentar um ponto à ordem do dia para a
necessária apreciação das propostas e respectiva deliberação.

ORDEM DO DIA

•

Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena Agosto

•

Ponto
Ponto Dois – Correspondência
Correspondência

•

Ponto Três – Deliberações

• Ponto Quatro – Informação Financeira
________________________________________________________
________________________________________________________
___
________________________________________________________
• Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Agosto
Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 2ª
Quinzena do mês de Agosto.
O Executivo tomou conhecimento.
_________________________________________________________________________
• Ponto Dois – Correspondência
1. Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos
Presente ofício da Valorlis datad0 de 30 de Agosto e recepcionad0 a 01 de
Setembro, a convidar para participar na reunião da Comissão de Acompanhamento
da Valorlis, a realizar no próximo dia 21 de Setembro pelas 17.00 H nas suas
instalações.
O Executivo tomou conhecimento, estará presente o Presidente da Junta.
2. SOMSOM- Sport Operário Marinhense
Presente ofício do SOM datado de 22 de Agosto e recepcionado a 06 de Setembro,
a informar que o 23º Torneio de Voleibol de Praia de S. Pedro de Moel constituiu
uma vez mais um enorme sucesso, realçando que o apoio recebido da Junta de
Freguesia contribuiu decisivamente para o resultado obtido. Pelo que partilham a
sua satisfação, apresentam ainda os seus reconhecidos agradecimentos na
expectativa de continuarem a merecer a colaboração da Junta de Freguesia.
O Executivo tomou conhecimento.
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Ponto Três – Deliberações

3. Associação Cultural e Recreativa da Comeira
Presente ofício da Associação Cultural e Recreativa da Comeira datado de 31 de
Agosto e recepcionado a 05 de Setembro a solicitar apoio para a reparação de muro
que envolve as suas instalações que se encontra degradado, porque já tem
bastantes anos de existência, a mão-de-obra é gratuita, e os materiais no valor de €
138,00 (cento e trinta e oito euros).
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 € 138.00 (cento e trinta e oito
euros)
Deliberação Nº 54
4. Atlético Clube Marinhense
Presente ofício do Atlético Clube Marinhense datado de 05 de Setembro e
recepcionado a 06 de Setembro, a solicitar o possível apoio da Junta de Freguesia
para a execução dos trabalhos de preparação dos terrenos da Portela, tendo em
vista a colocação de um relvado sintético atribuído ao Clube na sequência de um
acordo de cedência do Estádio Municipal da Marinha Grande celebrado entre a
Câmara Municipal da Marinha Grande e a União Desportiva de Leiria Futebol, SAD.
Anexam uma factura pró-forma no valor de € 6.150,00 euros.
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, os membros da CDU
apresentaram uma proposta para um apoio no valor de € 2.500,00 euros, os
membros do PSD propuseram que não fosse atribuído qualquer apoio. Assim o
Executivo deliberou por maioria, com quatro votos a favor da CDU e três votos contra
do PSD atribuir um apoio financeiro no valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos
euros).
Declaração
Declaração de Voto dos Vogais do PSD:
É no entender dos vogais do PSD neste Executivo, que não compete à Junta de
Freguesia, atribuir qualquer subsídio relativamente a este pedido, tendo em linha de
conta que a Junta de Freguesia da Marinha Grande nunca participou em qualquer
negociação entre as partes envolvidas neste processo, pelo que a despesa com a
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aplicação do relvado sintético/requalificação do espaço, deverá ser assumida pelo
ACM; SAD-UL, ou Câmara Municipal.
Deliberação Nº 54
5. Clube Recreativo Amieirinhense
Presente ofício datado de 05 de Setembro e recepcionado a 06 de Setembro, a
solicitar apoio para a realização do seu 1º Grande Concurso de Pesca Desportiva de
Mar a realizar no próximo dia 5 de Outubro, podendo o mesmo ser em troféus ou um
apoio financeiro para aquisição dos mesmos.
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 € 150,00 (cento e cinquenta
euros).
Deliberação Nº 55
6. Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego
Presente ofício da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego, datado
de 8 de Setembro e recepcionado a 9 de Setembro, a solicitar apoio para a
deslocação de um grupo de idosos do seu Centro de Convívio à Quinta da Escola na
Serra de Aire e Candeeiros, previsto para o dia 30 de Setembro.
Nesta deliberação a vogal com funções de secretária na Junta de Freguesia, Isabel
Freitas, ausentou-se da discussão e deliberação deste ponto, por pertencer ao
Corpos Sociais da Associação.
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, os membros da CDU
apresentaram uma proposta para um apoio de cinco euros por pessoa, que perfaz
um valor total de € 110,00 euros, os membros do PSD contrapuseram um apoio
financeiro no valor de € 250,00 euros, tendo a mesma merecido o apoio da CDU.
Assim o Executivo, deliberou por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor
de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros).
Deliberação Nº 56
7. Grupo Desportivo “OS VIDREIROS”
Presente ofício do Grupo Desportivo “Os Vidreiros” datado de 08 de Setembro e
recepcionado a 9 de Setembro, a solicitar apoio para a realização do Torneio de
Futebol SUB-13 a realizar no dia 17 de Setembro de 2011, cujo orçamento ascende
a € 250,00 euros, destinado à aquisição de prémios e lanche para as crianças.
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Anexam um programa, indicando as equipas participantes:
• A. C. Marinhense
• U. D. Leiria
• G.R.A.P.
• Escola de Futebol Leirifoot
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 € 150,00 (cento e cinquenta
euros).
Declaração de Voto dos Vogais do PSD:
PSD:
Os vogais do PSD concordam com o apoio proposto pelos membros da CDU, desde
que o apoio financeiro de € 150.00, fosse para custear o lanche para as crianças
participantes do torneio.
Deliberação Nº 57
8. Reparação do Telhado das Instalações da Junta de Freguesia
Presentes três propostas de orçamento para a reparação do telhado do edifício da
Junta de Freguesia:
• Proposta de Orçamento de Adelino da Costa Bento, Beco dos Carvalhais,
Carvalhais, nº
7 Casal da Cruz, 2410 – Caranguejeira:
o Retirar

telhado

existente

e

madeiramento,

voltar

a

colocar

madeiramento tratado 3 asnas e barrotes afastados 50 cm + 3 vigas
de suporte aos barrotes
o Telhar com telha sol 12 hidrofegada da J. Coelho da Silva
o Retirar chaminé existente
o Colocar beirados e telhões remates e acabamentos
o Valor do orçamento 14.300,00 € mais IVA
• Proposta de Orçamento de Pereira & Pêssego – Sociedade de Construção
Ld.ª,
Ld.ª, Rua dos Poços, 19 – Coucinheira 24300 – 768 AMOR
o Retirar

telhado

existente

e

madeiramento,

voltar

a

colocar

madeiramento tratado 3 asnas e barrotes afastados 50 cm + 3 vigas
de suporte aos barrotes
o Telhar com telha sol 12 hidrofegada
o Retirar chaminé existente
o Colocar beirados e telhões remates e acabamentos
o Valor do orçamento 15.000,00 € mais IVA
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•

Proposta de Orçamento de Claudio Duarte – Construção Civil, Unipessoal,
Ld.ª,
Ld.ª, Rua do Poço, nº 3, 2460 – 761 - AMOR
o Retirar

telhado

existente

e

madeiramento,

voltar

a

colocar

madeiramento tratado 3 asnas e barrotes afastados 50 cm + 3 vigas
de suporte aos barrotes
o Telhar com telha sol 12 hidrofegada
o Retirar chaminé existente
o Colocar beirados e telhões remates e acabamentos
o Valor do orçamento 13.300,00 € mais IVA
Nos termos do disposto da alínea h) do nº 1, 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 adjudicar a obra à empresa Claudio Duarte – Construção Civil
Unipessoal Ld.ª, do lugar de Amor, Leiria, por esta ter apresentado a proposta de
valor mais baixo, € 13.300,00 (treze mil e trezentos euros) + IVA.
Mais se deliberou informar as empresas concorrentes, do resultado desta
deliberação.
Deliberação
Deliberação Nº 58
________________________________________________________________________



Quatro - Informação Financeira

O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:
Ordens de Pagamento:
Do nº 518 ao nº 538, que totalizam (quatro mil quinhentos e doze euros e setenta
e cinco cêntimos) 4.512,75 €.
Ordens de Pagamento de Tesouraria:
Do nº 519 ao nº527, que totalizam (dois mil trezentos e quinze euros e quarenta e
quatro cêntimos) 2.315,44 €.
Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 13/09/2011, que apresenta um
total de disponibilidade no valor de (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e
trinta e dois euros e oitenta e um cêntimos) 224.932,81 €
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, 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 –

Liliana Costa –

Conceição Cabaço –
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