Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO DOZE
Aos quatro dias do mês de Junho de dois mil e doze, 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 de Freitas

•

Telmo Alberto Marques Ribeiro Rodrigues

•

Isabel Maria Valente Rocha Paixão

•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Liliana Maria Amorim da Costa

•

Maria da Conceição Bandola Torres

________________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA

 A Acta numero dez de dois mil e doze foi aprovada por unanimidade.
Os vogais do PSD Rui Joaquim Agostinho Miranda e Liliana Maria Amorim da
Costa apresentaram declaração relativa à acta, que a seguir se transcreve:
Declaração
“- Os vogais do PSD, Rui Joaquim Agostinho Miranda e Liliana Maria
Amorim da Costa, com representação neste executivo, declaram que
aprovam a acta nº 11, no entanto, não concordam com a forma como é
apresentada nas reuniões de executivo a informação financeira, referente
ao período que antecede esta reunião.
A informação financeira que nos é facultada, limita-se a dar conhecimento
do valor monetário que foi dispendido, e o saldo da conta corrente.
Os membros do PSD acima referidos, pretendem que os documentos,
designadamente as facturas referentes aos períodos acima citados, sejam
apresentadas na actual reunião de executivo, para que todos os membros
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do mesmo, quer estejam a tempo inteiro, ou a tempo parcial no executivo,
tenham conhecimento a quem se destinam, assim como os respectivos
valores.
Marinha Grande, 23 de Maio de 2012”
_________________________________________________________________________

O Senhor Presidente informou o restante Executivo que não tem havido massa
asfáltica e que há necessidade de voltar novamente à colocação de herbicida,
pois as equipas de limpeza não conseguem controlar o rápido crescimento das
ervas.
___________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
•

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

•

Ponto
Ponto Dois – Correspondênci
Correspondência
espondência

•

Ponto Três – Deliberações

•

Ponto Quatro - Informação Financeira

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

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 2ª
quinzena do mês de Maio.
_________________________________________________________________________
Ponto Dois – Correspondência
1. Presente ofício da DirecçãoDirecção-Geral de Reinserção Social,
Social recepcionada a 24 de
Maio de 2012, a agradecer a esta Junta de Freguesia como Entidade Beneficiária
de Trabalho prestado por César Filipe Quiaios Neves, no cumprimento da
Prestação de Trabalho a favor da Comunidade.
O Executivo tomou conhecimento.
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2. Presente ofício da SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla,
Múltipla
datado de 21 de Maio de 2012 e rececionado a 22 do mesmo mês, a convidar
para o almoço comemorativo do seu 13º Aniversário, a realizarno dia 10 de Junho
de 2012, no salão de Banquetes Solar dos Noivos na Martingança, pelas 12,30
horas.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a vogal com funções de
Secretária Isabel Freitas.
3. Presente ofício do Partido Comunista Português,
Português, datado de 24 de Maio de
2012 e rececionado a 29 de Maio do mesmo ano, a enviar os documentos
resultantes das Jornadas Parlamentares do PCP realizadas em Leiria nos
passados dias 21 e 22 de Maio, de onde se destacam as suas conclusões.
O Executivo tomou conhecimento.

4. Presente ofício da Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte,
Duarte a convidar
para a inauguração do Espaço Memória daquela escola, que terá lugar no dia 31
de Maio de 2012, pelas 19.30 horas.
O Executivo tomou conhecimento, não foi possível estar alguém presente.

5. Presente ofício do Sport Lisboa e Marinha – departamento de Veteranos,
Veteranos
datado de 25 de Maio de 2012, e rececionado a 29 de Maio do mesmo ano, a
convidar para o jantar com a equipa daquele departamento, no próximo dia 02 de
Junho, pelas 20.30 horas no Restaurante “Linitrutas”.
O Executivo tomou conhecimento e esteve presente o Sr. Presidente da Junta.
6. Presente email do Sporting Clube Marinhense,
Marinhense recepcionado a 29 de Maio de
2012, a agradecer todo o apoio que esta Junta de Freguesia proporcionou às
equipas de Basquetebol e de Hoquei em Patins, quer a nível financeiro quer a
nível de transporte para as suas deslocações desportivas.
Aproveita a oportunidade para convidar para a festa de encerramento das
atividades desportivas, que se realizará no próximo dia 23 de Junho a partir das
10.00 horas.
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O Executivo tomou conhecimento. Por indisponibilidade de agenda, não é
possível estar alguém presente.
7. Presente ofício do Sport Império Marinhense,
Marinhense datado de 14 de Maio de 2012 e
rececionado a 29 de Maio do mesmo ano, a convidar para o Jantar Comemorativo
do seu Aniversário, a realizar no dia 23 de Junho pelas 20.00 h, no Pavilhão nº 2
do Parque Municipal de Exposições da Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento, e estará presente o Sr. Presidente da Junta.
8. Presente convite da APPACDMAPPACDM-Associação Portuguesa de Pais e Amigos do
Cidadão Deficiente Mental,
Mental, rececionado a 29 de Maio 2012, para estar presente
no XI Arraial dos Santos Populares que se realiza na instituição no dia 02 de
Junho de 2012, pelas 18 horas.
O Executivo tomou conhecimento.
9. Presente email da Coordenadora do Projeto Escola
Escola Com Escolhas – E3i datado
de 28 de Maio, a convidar para a palestra intitulada Escola – Espaço de Mediação
e Inclusão Social, realizado no dia 30 de Maio, às 14 horas, na Escola Secundária
Engº Acácio Calazans Duarte.
O Executivo tomou conhecimento, não foi possível estar alguém presente.
10. Presente email da CAFAP e Associação de OTL do Sport Operário
Marinhense enviado a 29 de Maio 2012, a convidar para estar presente na
Comemoração do Dia da Família e da Criança, que terá lugar na Sociedade de
Beneficência e Recreio 1º de Janeiro – Ordem, no dia 03 de Junho, das 14 h às
18h.
O Executivo tomou conhecimento, não foi possível estar alguém presente.
11. Presente email. da Firma contratada para a colocação de janelas e portas na
Junta de Freguesia – Ma4b enviado a 31 de Maio 2012, a informar que o trabalho
estará concluído durante o próximo mês de Junho.
O Executivo tomou conhecimento.
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12. Presente ofício do Grupo Desportivo “Os vidreiros”

rececionado a 01 de

Junho 2012, a convidar para o almoço comemorativo do seu aniversário, a
realizar no próximo dia 17 de Junho no Campo do Tojal, pelas 13 horas.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente o Sr. Presidente da Junta.

13. Presente ofício da Psicóloga a prestar serviço nesta Junta de Freguesia – Drª
Nelly Almeida, datado de 21 de Maio 2012 e rececionado a 22 de Maio do mesmo
ano, a informar que a partir do dia 01 de Julho estará disponível para aumentar o
tempo de serviço nesta Junta de Freguesia, possibilitando assim uma maior
resposta à comunidade no que consta ao apoio psicológico que esta entidade
fornece.
Solicita que os honorários poderão corresponder ao aumento na mesma
proporção do tempo de trabalho.
O Executivo tomou conhecimento e decidiu informar a Drª Nelly Almeida, não ser
oportuno neste momento alargar o período de consultas de psicologia.

Ponto Três – Deliberações
14. Presente ofício do Atlético Clube Marinhense datado de 23 de Maio de 2012,
e rececionado a 25 do mesmo mês, a informar que o departamento Futebol
Juvenil do clube, vai levar a efeito nos dias 01,02,07, 08,09 e 10 de Junho o XIII
Torneio de Futebol Juvenil, que encerra a época desportiva 2011/2012 do clube.
O Torneio vai realizar-se no Estádio Municipal e também no Campo do Clube, e
movimentará aproximadamente 1.600 atletas, num total de 84 equipas. Assim e
como todos estes grandes eventos necessitam de apoios das instituições,
solicitam a nossa colaboração na atribuição de algum apoio para a realização do
mesmo.

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 € 500,00 (quinhentos euros).
Deliberação nº 29
29
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15.Presente ofício da ACAMG – Associação Concelhia de Associações da
Marinha Grande – Comissão Organizadora das Marchas Populares da Marinha
Grande,
Grande datado de 28 de Maio 2012 e recebido a 29 de Maio do mesmo ano, a
informar que as mesmas se irão realizar no Estádio Municipal da Marinha Grande,
nos dias 15,16 e 17 de Junho 2012. Solicitam a nossa colaboração na atribuição
de um apoio para a elaboração do figurino /trajes de cenografia / arcos, que será
distribuído por cada uma das Marchas participantes, que este ano conta
novamente com a participação de 12 Associações do Concelho.

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
maioria, atribuir um apoio no valor de € 2.900,00 (dois mil e novecentos euros),
com três votos a favor dos membros da CDU, e três contra dos elementos do
PSD, que propuseram a atribuição de € 1.500,00. Esta deliberação contou com o
voto de qualidade do Sr. Presidente.
Neste ponto a Vogal Isabel Freitas ausentou-se da reunião, por pertencer aos
Corpos Sociais da Associação.
Deliberação nº 30
16.Presente ofício do Sport Lisboa e Marinha,
Marinha datado de 25 de Maio de 2012, e
recebido a 29 do mesmo mês, a informar que o clube está a organizar um Torneio
de Iniciados (sub 14) a nível nacional, que está agendado para o dia 03 de Junho
de 2012, no Campo de relvado sintético da Ordem. Contam com a participação
das seguintes equipas:
- Sport Lisboa e Marinha
- Selecção Distrital de Iniciados
- Naval 1º de Maio – Figueira da Foz
- Grupo Desportivo Estoril Praia - Estoril
Assim, solicitam a esta Junta de Freguesia um apoio financeiro para minorar as
despesas inerentes à organização do mesmo.
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Nos termos do disposto da alínea I) nº 6 do Artº 34, da Lei 169/99, republicada
pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por unanimidade
atribuir um apoio no valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros)
Deliberação nº 31
17. Presente ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura,
Escoura
datado de 16 de Março 2012 e recepcionado a 29 de Maio do mesmo ano, a
solicitar apoio financeiro para a realização do Torneio de encerramento da época
de Futebol Juvenil, na categoria de benjamins, que se realiza nos próximos dias
09, 10 e 16 de Junho e com a participação de 16 equipas.

Nos termos do disposto da alínea I) nº 6 do Artº 34, da Lei 169/99, republicada
pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por maioria atribuir um
apoio no valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), com quatro votos a
favor dos membros da CDU e três votos contra dos membros do PSD propuseram
a atribuição de € 100,00.
Deliberação nº 32
18. Presente ofício da Associação de Pais e Encarregados
Encarregados de Educação da
Escola E.B. 1 e JardimJardim-dede-Infância de Trutas,
Trutas, datado de 31 de Maio 2012 e
recepcionado no mesmo dia, a solicitar apoio financeiro para a realização de uma
visita de estudo com as crianças do estabelecimento de ensino, à Tapada de
Mafra e ao Palácio Nacional de Mafra, no dia 06 de Junho.

Nos termos do disposto da alínea I) nº 6 do Artº 34, da Lei 169/99, republicada
pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por unanimidade
atribuir um apoio no valor de € 91,50 (noventa e um euros e cinquenta cêntimos),
€ 1,50 por aluno.
Deliberação nº 33
________________________________________________________________
Ponto Quatro - Informação Financeira
Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
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Ordens de
de Pagamento:
Pagamento:
Do nº 383 ao nº 409,
409 que totalizam € 8.675,
675,74 (oito mil seiscentos e setenta e cinco
euros e setenta e quatro cêntimos).

Alteração Orçamental nº 2
Foi presente a Alteração Orçamental à Despesa, que totaliza o valor de 4.400,00 (quatro
mil e quatrocentos euros).

Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 01/06/2012, que apresenta um
total de disponibilidade no valor de € 296.
96.132,
132,00 (duzentos e noventa e seis mil,
centro e trinta e dois).

Por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião pelas
vinte e duas horas e vinte 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:

Isabel Paixão –

Rui Miranda –

Liliana Costa –

Conceição Torres -
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