Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO VINTE
Aos dezassete dias do mês de Novembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas
e quarenta e cinco minutos, nas instalações da Junta de Freguesia de Marinha
Grande, sitas na Rua 25 de Abril, 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

•

Liliana Maria Amorim da Costa

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço

Faltaram os vogais Isabel Maria Valente Rocha Paixão e Rui Joaquim Agostinho
Miranda, que justificaram as faltas.
_________________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA
 A acta nº 19 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.

 Foi dado conhecimento ao Executivo que a receita do FFF para o ano de 2012,
levará um corte de € 16.000,00 (dezasseis mil euros )(sensivelmente).
_________________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
•

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

•

Ponto
Ponto Dois – Correspondência
Correspondência

•

Ponto Três – Deliberações

• Ponto Quatro – Informação Financeira
___________________________________________________________
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• Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Novembro
Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 2ª
Quinzena do mês de Novembro.
O Executivo tomou conhecimento.
_________________________________________________________________________
• Ponto Dois – Correspondência
1. Presidência do Conselho de Ministros – Gabinete do Ministro Adjunto dos Assuntos
Parlamentares
Presente documento da entidade acima referida sobre a reorganização administrativa
e a informar que o Governo colocou a discussão pública o Documento Verde da
Reforma da Administração Local.
O Executivo tomou conhecimento
2. Grupo Desportivo e Recreativo
Recreativo das Figueiras
Presente ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras de 02 de Novembro e
recepcionado a 07 do mesmo mês, a convidar para estar presente nas comemorações
do seu 38º Aniversário que irá ter lugar na sede desta Colectividade no dia 20 de
Novembro pelas 13 horas. Este ano as comemorações do aniversário decorrerão em
simultâneo com a já tradicional Festas das Senhoras.
O Executivo tomou conhecimento, esteve presente a Vogal Dª Isabel Freitas.
3. Clube Atletismo de Marinha Grande
Grande
Presente ofício do Clube Atletismo de Marinha Grande, recepcionado a 07 de
Novembro de dois mil e onze, a convidar para estar presente no seu 6º Corta Mato
Jovem “Rota do Vidro”, que terá lugar no Parque Mártires do Colonialismo no dia 4 de
Dezembro, às 09.30 h (nove horas e trinta minutos)

O Executivo tomou conhecimento, por motivos de agenda não foi possível estar
alguém presente
4. Hotel Cristal Vieira Praia
Presente ofício do Hotel Cristal Vieira Praia de 03 de Novembro e recepcionado a 10
do mesmo mês a convidar para estar presente no evento “Gastronomia e Tradições” a
ter lugar no próximo dia 19 de Novembro pelas 13 horas, no Restaurante “D. Dinis” do
Hotel Cristal Vieira Praia Resort & SPA ****, na Praia da Vieira.
O Executivo tomou conhecimento, esteve presente a Vogal Dª Isabel Freitas.
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5.

Deolinda de Matos Bonita
Presente ofício da marinhense Deolinda de Matos Bonita de 05 de Novembro e
recepcionado a 08 do mesmo mês, a informar que irá fazer a apresentação do seu
novo Livro “Conheça os Lugares da Marinha Grande”, no próximo dia 03 de Dezembro,
pela 16 horas, na Biblioteca Municipal e que posteriormente enviará um exemplar do
mesmo e o respectivo convite.
O Executivo tomou conhecimento.

6. Rotary Club da Marinha Grande
Presente ofício do Rotary Clube datado de 10 de Novembro e recepcionado a 14 do
mesmo mês, a convidar para participar na homenagem que vão prestar ao Profissional
do Ano 2011 o Engº Domingos Granja, no dia 19 de Novembro pelas 20.00 H no Hotel
Mar & Sol em S. Pedro de Moel.
O Executivo tomou conhecimento esteve presente a Vogal Dª Isabel Freitas.
7. Associação Tocándar
Presente ofício da Associação Tocándar datada de 10 de Novembro e recepcionada a
14 do mesmo mês, a agradecer o apoio financeiro atribuído para a aquisição de
estruturas metálicas. Aproveitam para relembrar que esta associação está ao dispor da
Junta de Freguesia para qualquer colaboração.
O Executivo tomou conhecimento.
8. Escola Secundária Engenheiro Acácio Calazans Duarte
Presente ofício da “eseacd” datada de 14 de Novembro e recepcionada a 15 do
mesmo mês a remeter convocatória para uma reunião do Conselho Geral a realizar no
dia 23 de Novembro pelas 18.00 H na sala 2A 16.
O Executivo tomou conhecimento.
9. ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias – Delegação Distrital de Leiria
Presente oficio da Delegação Distrital de Leiria da ANAFRE, datado de 14 de
Novembro e recepcionado a 15 de Novembro, a convocar para o Conselho Geral
Ordinário da Delegação Distrital de Leiria, a realizar dia 18 de Novembro pelas 19 h na
Junta de Freguesia da Azoia, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
•

Aprovação da Acta nº 10 do CGO, 31 de Janeiro 2011 (1)

•

Apresentação, Discussão e Aprovação do Plano de Actividades e Orçamento
para o ano 2012 (2)

•

Apresentação e discussão do “ Documento Verde da Reforma da
Administração Local (3)
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•

Apresentação e Discussão do Documento aprovado no Conselho Geral da
ANAFRE 12 de Novembro de 2011/Braga (4)

•

XXI Congresso Nacional da ANAFRE (5)

•

Outros Assuntos de Interesse (6)

O Executivo tomou conhecimento, não foi possível estar ninguém presente.
_________________________________________________________________________



Ponto Três – Deliberações

10. Grupo Desportivo “Os Vidreiros”
Presente ofício do Grupo Desportivo “Os Vidreiros” de 03 de Novembro e
recepcionado a 17 do mesmo mês, a solicitar apoio para a 1ª Prova de
Resistência de Moto Todo Terreno da Marinha Grande, que se realiza no dia 03
de Dezembro de 2011, em parceria com a Sociedade Instrução e Recreio 1º de
Maio. Este evento irá contar com a presença de cerca de uma centena de
participantes de todo o país.
Nos termos do disposto da alínea I) do nº 6, do artº 34, da Lei nº 169/99,
republicada pela Lei 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 73
11. Escola EB Prof. Francisco Veríssimo - Ordem
Presente ofício da Escoa, EB Prof. Francisco Veríssimo datado de 03 de
Novembro e recepcionado a 07 do mesmo mês, a solicitar apoio para uma
visita de estudo ao Teatro Politeama, onde contam assistir à peça infantil de
Filipe La Féria, Pinóquio.
Nos termos do disposto da alínea I) do nº 6, do artº 34, da Lei nº 169/99,
republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por
unanimidade atribuir um apoio no valor de € 220,50 euros (duzentos e vinte
euros e cinquenta cêntimos).
Deliberação nº 74
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12. ASURPI – Associação Sindical União dos Reformados Pensionistas e Idosos.
Presente ofício da ASURPI datado de 14 de Novembro e recepcionado no
mesmo dia, a solicitar apoio para a realização da 35ª Edição do Almoço do
Natal do Reformado a levar uma vez mais a efeito por esta associação no dia
18 de Dezembro de 2011 no Pavilhão nº 1 do Parque Municipal de Exposições
da Marinha Grande. Salientam que este ano além do que já tem sido hábito,
vão permitir que os reformados sem possibilidades económicas possam mesmo
assim participar no almoço.
Nos termos do disposto da alínea I) do nº 6, do artº 34, da Lei nº 169/99,
republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por
unanimidade atribuir um apoio no valor de € 1.500,00 euros (mil e quinhentos
euros).
Deliberação nº 75
13. Após análise efectuada pelos membros do Executivo às quatro propostas
apresentadas para o serviço de Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho, e
dando cumprimento à Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro, foi deliberado por
unanimidade adjudicar os respectivos serviços, à firma Clinigrande.
Deliberação nº 75
__________________________________________________________________
• Ponto Quatro - Informação Financeira
O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:
Ordens de Pagamento:
Do nº 674 ao nº 708, que totalizam € 13.301,76 (treze mil trezentos e um euros e
setenta e seis cêntimos).
Ordens de Pagamento de Tesouraria:
Do nº 684 a 692 e 697, que totalizam € 2.870,91 (dois mil oitocentos e setenta
euros e noventa e um cêntimos).
Alteração Orçamental nº 5
Foi presente a Alteração Orçamental à despesa nº 5, que totaliza o valor de €
11.000,00 (onze mil euros)
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Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 16/11/2011, que apresenta um
total de disponibilidade no valor de € 267.904,56 (duzentos e sessenta e sete mil,
novecentos e quatro euros e cinquenta e seis cêntimos).
___________________________________________________________________________

Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião
pelas vinte três horas e trinta minutos, da mesma se lavrou a presente acta, que
depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.
Presidente –
Secretário –
Tesoureiro –
Vogais:

Liliana Costa –

Conceição Cabaço –
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