Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO SEIS
Aos dezassete dias do mês de Março de dois mil e onze, pelas vinte e duas
horas, 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
 Antes do início da reunião foi recebida a Comissão do Rancho Folclórico
de Picassinos, os quais agradeceram todo o apoio que a Junta de
Freguesia lhes tem prestado e apresentaram o Relatório de Contas de
2010 e o Plano de Actividades e Orçamento para 2011.
 A acta anterior foi aprovada por maioria com quatro votos a favor da CDU
e dois contra do PSD.
 As vogais do PSD apresentaram uma declaração de voto que se passa a
citar:
“Serve a presente declaração de não aprovação da acta supramencionada pelos
seguintes factos, que passamos a discriminar:
- A acta contém, termos, descrição e conteúdos descontextualizados do que se
passou na realidade na reunião de executivo de 03-03-2011, no que concerne
principal e exclusivamente no ponto “Antes da Ordem do dia” no seu ponto 4,
considerando que a mesma contém descrições que não ocorreram.
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- No que é alegado “a discordância dos elementos do PSD, não tem razão de
existir”, não é mais do que uma imposição restritiva do direito à liberdade inserta
nos princípios constitucionais.
Ao afirmar-se categoricamente que esta só “tem que ser aprovada”, estamos
num patamar de exigência que não faz sentido num país que é democrático há
mais de 35 anos.
As vogais do PSD ao solicitarem a prova das despesas realizadas na Junta de
Freguesia, estão somente a usar da plenitude de um Direito para aquilo que se
propuseram para o desempenho da missão que actualmente estão a realizar no
exercício das suas funções. Pretendem tão só e apenas verificar a veracidade
das despesas conjugadas com os documentos existentes. Isto é um acto no
mínimo exigível que não devia sofrer qualquer reparo.
Estranhamos que se afirme que os elementos do PSD “eleitos como vogais”
possuem chave da Junta, quando o Sr. Presidente sabe, de antemão, que isso
não corresponde à verdade, porquanto apenas um dos elementos, requereu a
referida chave.
Entendemos, assim, que estamos perante uma reflexão pobre e de certo modo
simplista, que em nada contribuem para a sustentabilidade e desenvolvimento
da nossa freguesia.
Pretendemos fazer política de forma clara e transparente, e, por isso, exigimos
solidez nas posições que tomamos baseadas, não em meros pressupostos, mas
em factos documentalmente provados.

Esta é e vai ser sempre a nossa postura.
Marinha Grande, 17-03-2011
As vogais”
ORDEM DO DIA


Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena Março



Ponto Dois - Correspondência



Ponto Três – Deliberações



Ponto Quatro
Quatro – Informação Financeira
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______________________________________________________________
• 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. Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego
Presente ofício da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego a
remeter os documentos para a nossa candidatura à FAG/2011, constituídos por um
breve historial da Associação, uma pequena montagem fotográfica e o projecto da
22ª Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento
2. Rede Social
Presente email da Rede Social a enviar em anexo a monitorização das actividades
do CLDS Marinha Social.
O Executivo tomou conhecimento.
3. Assembleia da República – Deputado João Paulo Pedrosa
Presente carta do Deputado Socialista na Assembleia da República Dr. João Paulo
Pedrosa a dar conhecimento das justificações fornecidas pela EDP, na sequência
do seu pedido de esclarecimento sobre os cortes de energia na zona da Marinha
Grande, no passado mês de Dezembro/2010.
O Executivo tomou conhecimento.
4. Alunos da Escola Sec. Engº Acácio Calazans Duarte
Presente ofício de alunos do 12º Ano da Esc. Secundária Engº Acácio Calazans
Duarte, a informar que como já é do nosso conhecimento, irão realizar no âmbito da
Disciplina de Área de Projecto, um Colóquio no Auditório da Escola no dia 4 de Abril
pelas 15 horas. Como somos oradores neste espaço, solicitam o envio de uma
pequena biografia para a nossa apresentação, sob o tema “a minha experiência
cultural na Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento e vai participar o Sr. Presidente.
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5. Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego
Presente carta da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego a
convidar para o seu Jantar comemorativo do 70º Aniversário, a realizar no dia 19 de
Março, pelas 19.30 horas na Associação.
O Executivo tomou conhecimento, irá estar presente o Sr. Presidente.
6. Rede Social
Presente email da Rede Social a informar sobre a avaliação que vai ser
desenvolvida pelo Instituto de Estudos Sociais e Económicos, ao programa Rede
Social, no qual se inclui a Rede Social da Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento.
7. Associação Sindical União dos Reformados, Pensionistas e Idosos
Presente ofício da ASURPI a agradecer o apoio atribuído, aproveitam para enviar
respectivo recibo.
O Executivo tomou conhecimento.
8. Associação Sindical União dos Reformados, Pensionistas e Idosos
Presente ofício da ASURPI a informar que esta Associação completa no próximo dia
5 de Abril, 32 anos de existência. Junto remete programa comemorativo e convida o
Executivo a estar presente nas diversas iniciativas a realizar nos dias 4 e 9 de Abril.
O Executivo tomou conhecimento.
9. Estrela do Mar Futebol Clube
Presente ofício do Estrela do Mar Futebol Clube a convidar para o Jantar de
homenagem ao amigo e ex-jogador “Bandeirinha”, a realizar no próximo dia 19 de
Março na sede da Moita pelas 20,30 horas.
O Executivo tomou conhecimento.
10. MOHER – Associação para o Desenvolvimento de S. Pedro de Moel
Presente ofício da MOHER a convidar para a inauguração das obras de
beneficiação que realizaram, para o próximo dia 19 de Março pelas 17.00 horas.
O Executivo tomou conhecimento.
11. Folheto – Edições & Design
Presente convite para a apresentação do Livro ”Um Neurónio Curioso” de Armando
Castro, que terá lugar no Auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande, no
dia 19 de Março de 2011, pelas 15 horas.
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O Executivo tomou conhecimento.

________________________________________________________________________


Ponto Três – Deliberações

12. Casa do Sport Lisboa e Benfica - Moita
Presente ofício da Casa do Sport Lisboa e Benfica da Moita, a informar que vão
realizar um evento hípico no dia 15 de Maio, e solicitam apoio financeiro para
minorar os respectivos custos.
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
com quatro votos a favor, da CDU e dois votos contra do PSD, atribuir um apoio
financeiro no valor de € 100,00.
Deliberação nº
nº 15

13. Alunos do 12º Ano da Escola Sec. Engº Acácio Calazans Duarte
Presente carta dos alunos da turma F do 12º Ano da Escola Sec. Engº Acácio
Calazans Duarte, a solicitar um apoio financeiro para a realização de um Projecto
sobre a Arte, Cultura e o Turismo na Marinha Grande, no âmbito da disciplina de Área
de Projecto.
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 não
atribuir qualquer apoio financeiro, em virtude de não existir verba prevista no
orçamento
Deliberação nº 16
14. Escola Básica Professor Alberto Nery Capucho
Presente ofício da Escola Básica Professor Alberto Nery Capucho, a solicitar apoio
para a edição de um livro. Trata-se de um projecto daquele agrupamento designado
“História Viajante” iniciado em 2009/2010 tendo-se concluído já no corrente ano. Este
projecto envolveu as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico.
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 não
atribuir qualquer apoio financeiro em virtude de não existir verba no orçamento para
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estas actividades. Informar no entanto que estamos disponíveis para adquirir alguns
exemplares.
Deliberação nº 17

______________________________________________________________________


Ponto Quatro – Informação Financeira

O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:
Ordens
Ordens de Pagamento:
Do nº 107 ao nº 133, que totalizam (dez mil oitocentos e trinta e cinco euros e
sessenta e nove cêntimos) 10.835,69 €.
Ordens de Pagamento de Tesouraria:
Com os nºs: 115, 117 e 118, que totalizam (mil cento e setenta e nove euros e
sessenta e cinco cêntimos) 1.179,65 €
Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 16/03/2011, que apresenta
um total de disponibilidade no valor de 167.325,18 €
O Executivo tomou conhecimento.
________________________________________________________________________
Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião
pelas vinte e duas horas e cinquenta 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 –
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Vogais:

Isabel Paixão –

Conceição Santos –

Liliana Costa -
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