Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO CINCO
Aos três dias do mês de Março de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e
quarenta e cinco 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

•

Isabel Maria Valente da Rocha Paixão

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos

•

Liliana Maria Amorim da Costa

Faltou o Vogal do PSD Sr. Rui Miranda por motivos de doença.
ANTES DA ORDEM DO DIA
A acta nº 04 foi aprovada por unanimidade.
A Vogal do PSD Liliana Costa, chamou a atenção sobre as despesas em
telefones. Disse que na sua opinião se estão a despender valores exagerados.
O Presidente referiu que não considerava os gastos exagerados, para além de
que terminados os contratos actualmente existentes serão procuradas novas
propostas junto das respectivas operadoras, fez saber que é sua preocupação
constante, rentabilizar o melhor possível os meios financeiros e humanos à
disposição desta Junta de Freguesia.
A respeito da declaração de voto das duas representantes do PSD no Executivo,
o Presidente da Junta referiu ter muita dificuldade em compreender tal posição.
Se em acta todos os assuntos presentes em reunião estão correctamente
exarados, esta só tem que ser aprovada. A discordância dos elementos do PSD
que legalmente não tem razão de existir, deve ser registada na acta da reunião
em presença, não como declaração de voto mas sim, que fique registado em
acta a sua tomada de posição.
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Alertou o Executivo para a eventual possibilidade de estarmos a cometer erros
grosseiros, que actualmente não são admissíveis.
Os elementos do PSD eleitos como vogais têm em sua posse uma chave das
instalações da Junta, estando assim em condições de verificar toda a
documentação existente relativa à vida da freguesia.

ORDEM DO DIA


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



Ponto Dois - Correspondência



Ponto Três – Deliberações



Ponto Quatro – Informação Financeira

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
•

Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª
2ª Quinzena de Fevereiro de 2011

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados
na 2ª Quinzena de Fevereiro.
O Executivo tomou conhecimento.
____________________________________________________________________
•

Ponto Dois – Correspondência

1. Clube Desportivo da Garcia
Presente email do Clube Desportivo e Recreativo da Garcia, remetendo o
seu Plano de Actividades relativo à época desportiva 2010/2011, colocandose ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
2. Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense
Presente carta da Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense de 15-022011 a apresentar a nova Direcção que tomou posse a 27 de Janeiro de
2011, disponibilizando-se para colaborar em qualquer actividade que esteja
ao seu alcance.
O Executivo tomou conhecimento.
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3. Rancho Folclórico de Picassinos
Presente carta do Rancho Folclórico de Picassinos a solicitar uma reunião
com o executivo da Junta para apresentação da Nova Comissão, Relatório
de Contas do ano 2010, e Plano de Actividades para o ano 2011.
O Executivo tomou conhecimento e agendou a reunião para o dia 17-032011, pelas 21.30 horas.
4. Agrupamento
Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens
Presente Fax da Equipa Coordenadora da Biblioteca da Escola Guilherme
Stephens, datado de 18 de Fevereiro a convidar para participar na “Semana
da Leitura” que irá decorrer nesta Escola de 14 a 18 de Março de 2011.
Pretende a Escola incentivar o prazer da leitura entre os alunos.
A nossa participação irá ser através da leitura de uma história ou poema,
pela vogal Isabel Freitas.
5. Associação Portuguesa de Deficientes
Presente carta da Associação Portuguesa de Deficientes de 19/02/2011 a
agradecer o apoio atribuído, aproveitam para enviar o recibo nº 1118.
O Executivo tomou Conhecimento.
Conhecimento
6. Comemorações 25 de Abril
Presente ofício da Câmara Municipal a convidar a Junta de Freguesia para
uma reunião a realizar no próximo dia 11 de Março pelas 21 horas, no
Auditório do Estádio Municipal, para preparação do Programa das
Comemorações do 25 de Abril de 2011.
Irá estar presente nessa reunião a Vogal Isabel Freitas.
7. Encontro Distrital de Freguesias
Presente ofício da Delegação Distrital da ANAFRE, dando conta da
realização do 3º Encontro de Freguesias do Distrito de Leiria com Programa
anexo e ficha de inscrição, para dois elementos do Executivo da Junta e dois
membros da Assembleia de Freguesia. Ficou decidido que estarão presentes
neste Encontro o Presidente da Junta, as vogais da Junta Isabel Freitas e
Isabel Paixão e Ana Fortunato da Assembleia de Freguesia. Este Encontro
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realiza-se no próximo dia 12 de Março nas instalações da Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais de Leiria ( ESECS) das 9.30 às 17.30 horas.
8. Dia da Cidade
Presente ofício convite da Câmara Municipal da Marinha Grande, para as
Comemorações do 23º Aniversário de Elevação a Cidade, que decorre nos
próximos dias 10 e 11 de Março.
O Presidente da Junta estará presente
presente.
resente
___________________________________________________________________


Ponto Três – Deliberações

9. Agrupamento de escolas de Vieira de Leiria – Escola Secundária Loureiro
Botas
Presente ofício da Escola Secundária Loureiro Botas de Vieira de Leiria a
solicitar colaboração para a edição de um livro sobre a Fauna e Flora do
Pinhal de Leiria, um projecto de uma equipa de professores do 6º ano no
âmbito da disciplina área de projecto, em anexo remetem um documento
para conhecimento mais aprofundado do assunto em questão.
O Executivo deliberou por unanimidade não colaborar nesta iniciativa, por não
existir em orçamento verba prevista para o efeito. Apesar desse impedimento,
estamos abertos à possível aquisição de alguns livros.
Deliberação nº 6
10. Associação
Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson
Presente carta da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson,
delegação de Leiria, sediada na Marinha Grande, a remeter o seu Plano de
Actividades para 2011, referindo que para além das actividades planeadas em
apoios diversos aos seus doentes da Freguesia e Concelho da Marinha Grande
necessitam de 14.732 € como suporte orçamental total. Salienta que a
fisioterapia especializada para os doentes de Parkinson é uma actividade
extremamente benéfica, daí que esta delegação estimule e apoie essa prática
suportando 50% do seu custo a todos os doentes, que pode ser superior no
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caso de haver manifesta e comprovada dificuldade financeira, onde só para a
actividade em questão se estimam como necessários 11.032 €.
Terminam colocando-se ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
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.
Deliberação nº 7
11. Armando José Duarte de Castro
Presente carta de Armando José Duarte Castro, a responder ao nosso ofício
remetido a semana passada resultado da deliberação do Executivo da última
reunião de 03-02-2011, no qual informa que o livro a editar com o título “UM
NEURÓNIO CURIOSO” tem um custo unitário de 12,00 €.
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, adquirir 10 exemplares do citado livro, no valor de € 120,00.
Deliberação nº 8
12. Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens – Escola Básica da
Amieirinha
Presente ofício da Escola Básica da Amieirinha a comunicar que a Associação
de Pais e Encarregados de Educação desta Escola, deseja colocar um túnel
c/5,80X2,95 m com estrutura metálica e cobertura em thermoclear cristal, de
forma a proporcionar aos alunos melhor conforto nas condições climatéricas
adversas, em anexo remetem um croqui com orçamento, com um preço previsto
de 1.450,00 €.
O Executivo deliberou por unanimidade informar a Escola do seguinte:
- Tratando-se de uma obra da inteira responsabilidade da Câmara Municipal, e
certamente autorizada pelos seus serviços técnicos, não sendo portanto uma
obra da responsabilidade desta Junta de Freguesia a atribuição de qualquer
apoio para a obra em causa está inviabilizado, não só pelo atrás referido como
também pelo facto de em orçamento não existir verba prevista para o efeito.
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Deliberação nº 9
13. Agrupamento Guilherme Stephens – Escola Prof. Francisco Veríssimo Ordem
Presente ofício a solicitar apoio para a realização de uma visita de estudo á
Kidzânia programada para o dia 29 de Abril, destinada aos 149 alunos dessa
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 € 222,00.
Deliberação nº 10
14.ADSER
14.ADSER II – Ass.
Ass. Desenvolvimento Económico e Social da Região da Marinha
Grande
Presente carta a solicitar apoio para o encargo com o maestro do Grupo Coral “
Tertúlia dos Anos de Ouro”, que consiste num projecto de voluntariado dirigido à
população sénior do concelho da Marinha Grande.
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.
Deliberação nº 11
15.ASURPI
15.ASURPI – Associação Sindical União Reformados Pensionistas e Idosos
Presente carta da ASURPI de 22 de Fevereiro a solicitar apoio para levar a
efeito obras de adaptação nas sua instalações, para instalar o espólio composto
por sensivelmente 800 livros e mais de um milhar de objectos de diversos tipos e
tamanhos provenientes de ofertas feitas por outras Associações de Reformados
e outras entidades, que até ao momento se encontram num espaço alugado
denominado “Oficina da Cultura” que custa a esta associação cerca de 3.000
euros por ano, montante para o qual em 2010 não obtiveram qualquer apoio,
tendo como consequência que a maior parte dos parcos recursos desta
associação foram afectos aquele espaço, criando grandes dificuldades
financeiras.
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Anexam orçamento no valor de 1.700, 00 €
O Presidente apresentou uma proposta para atribuir apoio no valor de
quinhentos euros. A vogal Liliana Costa do PSD apresentou uma proposta para
atribuir um apoio no valor de duzentos euros.
Feita a votação, foi aprovada a proposta apresentada pelo Presidente, com
quatro votos a favor da CDU e dois votos contra do PSD.
Tendo a segunda sido reprovada com dois votos a favor do PSD e quatro votos
contra da CDU.
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 no valor de € 500,00.
Deliberação nº 12
16.Clube
16.Clube Recreativo Amieirinhense
Presente carta do Clube Recreativo Amieirinhense de 20 de Fevereiro de 2011,
a solicitar apoio para a realização de algumas das actividades do seu Plano de
Actividades nomeadamente para a sua Orquestra e Escola de Música,
actualmente com cerca de 25 elementos, cuja manutenção ascende a cerca de
dezasseis mil euros anuais.
Anexam Plano de Actividades
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 € 1.300,00.
Deliberação nº 13
17.
17 Sport Império Marinhense
Presente carta do Sport Império Marinhense de 16-02-2011 a solicitar apoio para
o seu Carnaval, para poderem levar à população Marinhense mais este evento
realizado por eles há alguns anos.
Realçam que não querem desta forma qualquer espécie de tratamento diferente
das outras colectividades, pretendem tão somente fomentar o convívio entre as
várias gerações.
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O Executivo deliberou por unanimidade que por esta Junta de Freguesia ter
conhecimento que existe uma Comissão que vai este ano realizar o desfile de
Carnaval, e tendo a mesma solicitado já apoio para o efeito, não é possível a
atribuição de mais verbas para a mesma realização.
Deliberação nº 14
14. ACAMG – Associação Concelhia das Associações da Marinha Grande
Presente carta da Comissão Instaladora da ACAMG de 24 -02-2011 a dizer que
foram informados por um elemento da Direcção do SIM – Sport Império
Marinhense que este ano não iriam realizar os habituais desfiles de Rua do
Carnaval. Assim sendo, e considerando esta Comissão que seria uma pena não
se realizarem os desfiles, tomou a iniciativa e deslocou-se às instalações do SIM
a uma reunião de direcção daqueles no sentido de organizar os desfiles. A
direcção do SIM reunida em 21/12/2010 decidiu ceder a organização do evento
em questão, ficando devido à sua grande experiência dar o apoio logístico
solicitado, tendo a ACAMG constituído uma Comissão de Carnaval que conta
com elementos da sua Comissão assim como elementos de outras
colectividades convidados, entre os quais se encontra um elemento da direcção
do SIM.
Os desfiles vão realizar-se nos dias 6 e 8 de Maço a partir das 14.30 H numa
avenida contígua ao Parque da Cerca.
Este ofício solicita o apoio possível tendo em conta o número de pessoas que
vão participar pelas Colectividades intervenientes, que se estima que sejam
cerca de 300 pessoas.
Anexam ainda um orçamento que abaixo se descrimina:
•

Ajuda para os participantes no desfile

3.000 €

•

Custos em material de animação

1.500 €

•

Propaganda

2.000 €

•

Segurança

1.200 €

•

Som

1.000 €

•

Lanches aos participantes

1.500 €
_____________________
10.200,00 €
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O Presidente apresentou uma proposta para atribuir um apoio no valor de mil
euros. A vogal Liliana Costa foi de opinião que não devia ser atribuído qualquer
apoio a esta realização.
Feita a votação, foi aprovada a proposta apresentada pelo Presidente com cinco
votos a favor, quatro da CDU e um voto da vogal do PSD Maria da Conceição
Bandola Torres Cabaço Roldão Santos, e um voto contra da vogal do PSD
Liliana Maria Amorim da Costa.
Na discussão deste ponto, a vogal Isabel Freitas por pertencer aos Corpos
Gerentes da ACAMG (Associação Concelhia de Associações da Marinha
Grande) ausentou-se da sala.
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 no valor de € 1.000,00.
Deliberação nº 15
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________


Ponto Quatro – Informação Financeira

O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:
Ordens de Pagamento:
Do nº 71 ao nº 106, que totalizam (vinte sete mil e trinta euros e cinquenta e
quatro cêntimos) 27.030,54 €.
Ordens de Pagamento de Tesouraria:
Com o nº 73 e do nº 97 ao nº 102, que totalizam (mil quatrocentos e sete euros e
dezasseis cêntimos) 1.407,16 €
Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 02/03/2011, que apresenta
um total de disponibilidade no valor de 178.013,15 €
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 três horas e quinze 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 –

Conceição Santos –

Liliana Costa -
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