Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO DEZASSETE
Aos seis dias do mês de Outubro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e
quarenta e cinco minutos, nas instalações da Junta de Freguesia sitas 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

• Liliana Maria Amorim da Costa
_________________________________________________________________________
Faltaram a esta reunião as vogais do Executivo, Isabel Paixão da CDU e Conceição
Cabaço do PSD. Faltas que foram devidamente justificadas.
ANTES DA ORDEM DO DIA
 A acta nº 16 por conter algumas imprecisões será aprovada na próxima
reunião do Executivo.
 Rui Miranda, vogal do PSD, perguntou ao senhor Presidente da Junta o que
se tinha passado exactamente relativamente à notícia publicada pelo Jornal
da Marinha Grande há uma semana atrás, acerca dos atestados de
residência passados pela Junta de Freguesia. De acordo a notícia a
sessenta proprietários de estabelecimentos comerciais situados na zona de
estacionamento pago.
 O Presidente da Junta, informou que tal notícia não correspondia à verdade,
pois foi apenas passado um atestado a um comerciante, devidamente
fundamentado,

porque

efectivamente

este

reside

junto

do

seu

estabelecimento comercial, disse mais, tinham sido negados atestados a
comerciantes que os solicitaram, mas que se sabia residirem no local, nem
sequer no nosso Concelho.
Foi ainda esclarecido pelo Presidente o que conta na lei sobre a passagem
de atestados pelas Juntas de Freguesia.
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ORDEM DO DIA

•

Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª e 2ª Quinzenas
Quinzenas de Setembro

•

Ponto
Ponto Dois – Correspondência

•

Ponto Três – Deliberações

•

Ponto Quatro – Informação Financeira

________________________________________________________
________________________________________________________
___
________________________________________________________
• Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª e 2ª Quinzenas
Quinzenas de Setembro
Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na
1ª e 2ª Quinzenas do mês de Setembro.
O Executivo tomou conhecimento.
_________________________________________________________________________
• Ponto Dois – Correspondência
1. Grupo Parlamentar do Partido Socialista – Distrito de Leiria
Leiria
Presente circular do Grupo Parlamentar do Partido Socialista - Leiria recepcionada
a 13 de Setembro, a informar da sua disponibilidade para contacto com o
eleitorado do Distrito às segundas-feiras.
O Executivo tomou conhecimento.
2. Sporting Clube Marinhense
Marinhense
Presente e.mail do SCM datado de 13 de Setembro e recepcionado a 14 de
Setembro, a convidar para assistir ao Festival de Patinagem Artística, a realizar no
próximo dia 24 de Setembro pelas 21 horas.
O Executivo tomou conhecimento não foi possível estar alguém presente.
3. Casa Benfica – Moita
Presente ofício da Casa do Benfica – Moita recepcionado a 16 de Setembro, a
informar que pretendem inaugurar a casa do Benfica no dia 23 de Outubro a
endereçar um convite para o almoço comemorativo que decorrerá no Hotel Mar e
Sol, em S. Pedro de Moel.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente o senhor Presidente da Junta
4. Município da Marinha Grande
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Presente convite do Município da Marinha Grande recepcionado a 20 de Setembro,
para participar nas Jornadas Europeias do Património, que se realizaram de 23 a
25 de Setembro, sob o tema “Património e Paisagem Urbana”.
O Executivo tomou conhecimento.
5. Município da Marinha Grande
Presente convite do Município da Marinha Grande recepcionado a 20 de Setembro,
para a Conferência “(i)Mobilidades Alternativas”, proferida pela Drª Inês Marrazes e
pelo Dr. Rui Pedrosa, a ter lugar no dia 20 de Setembro pelas 21 horas, no
Auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento, esteve presente o senhor Presidente.
6. Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Centro
Presente ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Centro
datado de 09 de Setembro e recepcionado a 20 de Setembro, a informar que irá
promover o seu peditório nacional nos dias 29, 30 e 31 de Outubro e 01 de
Novembro. Solicitar a colaboração da Junta de Freguesia nesta causa.
7. Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego
Presente convite da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego
datado de 20 de Setembro e recepcionado a 21 de Setembro, para participação na
FAG/2011, anexo a respectiva ficha de inscrição.
O Executivo tomou conhecimento, foi decidido participar e remeter a Ficha de
Inscrição devidamente preenchida.
8. Liga dos Combatentes
Combatentes
Presente convite da Liga dos Combatentes recepcionado a 27 de Setembro, para o
almoço comemorativo do 87º Aniversário do Núcleo, a realizar no dia 08 de
Outubro, programa anexo.
O Executivo tomou conhecimento, não foi possível estar alguém presente.
9. Escola Secundária /3 Pinhal do Rei
Presente convite da Escola Secundária /3 Pinhal do Rei datado de 27 de Setembro
e recepcionado a 28 de Setembro, para a cerimónia de entrega de prémios de
mérito/honra e diplomas aos alunos que no ano lectivo 2010/2011 se distinguiram,
bem como a entrega do Diploma a todos os alunos que terminaram o percurso
escolar 12º Ano, que se realiza no dia 30 de Setembro pelas 17,30 horas, no
Polivalente da Escola.
O Executivo tomou conhecimento não foi possível estar ninguém presente.
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10. APAMG – Associação Protectora de Animais da Marinha Grande
Presente ofício da APAMG – Associação Protectora de Animais da Marinha Grande
datado de 26 de Setembro e recepcionada a 29 de Setembro, a solicitar a
colaboração desta Junta de Freguesia através da cedência ou aluguer (renda
simbólica) de um terreno para a construção do novo canil que pretendem construir.
O

Executivo

tomou

conhecimento,

ficou

decidido

analisar

mais

pormenorizadamente a situação.
11. Associação Cultural e Recreativa da Comeira
Presente ofício recepcionado a 29 de Setembro, a convidar para a apresentação
do seu Grupo de Teatro “FORA DE PRAZO” dirigido pela professora Helena de
Jesus, no dia 4 de Outubro, pelas 22.00 H nas instalações da sua Colectividade.
O Executivo tomou conhecimento, esteve presente a vogal com funções de
secretária Isabel Freitas.
__________________________________________________________________________



Ponto Três – Deliberações

12.Corpo
12.Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 36 CNE – Marinha Grande
Presente ofício do Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 36 CNE –
Marinha Grande datado de 12 de Setembro e recepcionado a 14 de
Setembro, a solicitar apoio para a realização da 3ª Edição do Grande
Prémio de Madeira e Ferro, no dia 25 de Setembro.
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 euros (cento e
cinquenta euros).
Deliberação Nº 59
13.Sport
13.Sport Império Marinhense
Presente e.mail do Sport Império Marinhense datado de 20 de Setembro e
recepcionado a 21 de Setembro, a solicitar apoio para a realização do Concurso de
Pesca de Mar, no próximo dia 02 de Outubro.
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 financeiro no valor de € 100,00 euros, com três votos a
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favor dos elementos da CDU e dois votos contra dos elementos do PSD,
que propuseram atribuir um apoio de € 75,00 euros (setenta e cinco euros)
Deliberação Nº 60
14. ASURPI – Associação Sindical União dos Reformados,
Reformados, Pensionistas e Idosos
Presente ofício da ASURPI – Associação Sindical União dos Reformados,
Pensionistas e Idosos datado de 12 de Setembro e recepcionado a 14 de
Setembro a informar que vão comemorar o “Dia do Idoso” com várias actividades,
entre as quais destacam a segunda “FESTA DO SABERES E DOS SABORES”, a
realizar no Pavilhão nº 2 do Parque Municipal de Exposições da Marinha Grande,
nos dias 15 e 16 de Outubro.
As Tasquinhas vão ser dinamizadas pela ASURPI entidade organizadora, tendo
sido convidadas; a Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, Associação
São Silvestre da Moita, os Projectos “Viver Convivendo” da Colectividade da
Ordem, “Cantinho do Idoso” da Associação de Casal Galego, assim como a
Associação de Reformados de Vieira de Leiria e de Peniche, contribuindo umas
com a actuação de diversos Grupos de Animação Cultural, no âmbito do Folclore e
etnografia, Orquestras Ligeiras, Grupos de Teatro, etc, e outras divulgando as suas
actividades na área de exposição.
Pensa esta Associação estar a contribuir para momentos de reflexão e convívio,
alegria e fortalecimento das relações de amizade entre as pessoas e as
instituições, completam dizendo que o orçamento desta organização ascende a
sensivelmente mil e quatrocentos euros.
Pelo exposto solicitam a cedência de algumas das nossas viaturas para transporte
de materiais necessários à montagem de tasquinhas, assim como também um
apoio financeiro que os auxilie a fazer face à compra de lanches e de algumas
lembranças para oferecer aos elementos dos grupos que actuam no evento.
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 € 100,00 euros (cem euros).
Deliberação Nº 61
15. Casa Benfica – Moita
Presente ofício da Casa Benfica – Moita datado de 19 de Setembro a recepcionado
a 21 de Setembro, a solicitar apoio para fazer face às despesas efectuadas com as
obras de remodelação da sua sede.
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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 indeferir o pedido por não previsão de verba no orçamento, para a
pretensão.
Deliberação Nº 62
16. Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande - Capela de Albergaria – Secção
Recreativa e Cultural
Presente ofício da Secção Cultural da Capela de Albergaria, datado de 6 de
Setembro e recepcionado a 26 de Setembro, a solicitar apoio financeiro para a
realização do décimo nono encontro “Todo o Terreno de Albergaria”, a realizar nos
dias 4 e 5 de Novembro, tem este evento o intuito de promover e dar a conhecer a
região da Marinha Grande aos concorrentes assim como a todos os que nos
visitam nesta altura, recebendo-os com a dignidade que merecem, proporcionando
dois dias de confraternização, tendo simultaneamente como objectivo a angariação
de fundos para a construção do Centro de Dia da Capela de Albergaria.
Solicitam ainda lembranças alusivas ao nosso Concelho.
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 € 200,00 euros (duzentos
euros).
Deliberação Nº 63
17. Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego – BTT FAGFAG-2011
Presente ofício da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego,
departamento da terceira “Prova de Resistência BTT” da FAG/2011, datada de 23
de Setembro e recepcionada a 27 de Setembro, a solicitar apoio para a realização
da sua terceira “Prova de Resistência de BTT”, integrada na vigésima segunda
edição da FAG – Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande,
prova que habitualmente trás até à nossa cidade cerca de duzentos participantes
acompanhados de familiares e amigos. Referem ainda que o apoio solicitado
poderá ser em troféus e/ou monetário para aquisição dos mesmos.
Durante a discussão e aprovação deste ponto a vogal com funções de secretária
Isabel Freitas, ausentou-se da reunião, pelo facto de fazer parte dos Órgãos
Sociais desta Colectividade.
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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
maioria, atribuir um apoio financeiro no valor de € 100,00 euros (cem euros), com

três votos a favor dos elementos da CDU e dois votos contra dos elementos
do PSD, que propuseram atribuir um apoio de € 75,00 euros (setenta e
cinco euros).
Deliberação Nº 64
18. Associação
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande
A exemplo de anos anteriores foi deliberado o apoio anual à associação acima
citada.
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 € 3.000,00 euros (três mil
euros).
Deliberação Nº 65

__________________________________________________________________________
Ponto Quatro - Informação Financeira
O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:
Ordens de Pagamento:
Do nº 539 ao nº 590, que totalizam (trinta e quatro mil novecentos e três euros e
nove cêntimos) 34.903,09 €.
Ordens de Pagamento de Tesouraria:
Nº 562, que totalizam (cento e trinta e quatro euros e trinta e um cêntimos)
134,31 €.
Alteração Orçamental nº 4
Foram presentes Alterações Orçamentais à despesa, que totalizam o valor de
(novecentos euros) 900,00 €
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Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 05/10/2011, que apresenta
um total de disponibilidade no valor de (duzentos e dezasseis mil, trezentos e
cinquenta e sete euros e noventa e quatro cêntimos) 216.357,94 €
O Executivo tomou conhecimento.
__________________________________________________________________________
Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião
pelas vinte e três horas e quinze, da mesma se lavrou a presente acta, que
depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.
Presidente –
Secretário –
Tesoureiro –
Vogais:
Vogais:

Rui Miranda –

Liliana Costa –
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