Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO TRÊS
Aos dois dias do mês de Fevereiro de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e
cinquenta minutos, nas instalações da Junta de Freguesia, sitas na Rua 25 de
Abril, reuniu em sessão ordinária, o Executivo da Junta de Freguesia sob a
presidência do Senhor Presidente, 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 Cabaço

_________________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA
 Foi aprovada por unanimidade a Acta nº 2/2012, 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.
_________________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
•

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

•

Ponto
Ponto Dois – Correspondência

•

Ponto Três – Deliberações

•

Ponto
Ponto Quatro – Informação Financeira

______________________________________________________________
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ANTES DA ORDEM DO DIA
• Foi dado conhecimento pelo Sr. Presidente, que à semelhança de anos
anteriores, a Junta de Freguesia vai dar apoio no preenchimento do IRS,
através da funcionária Graça Órfão.
• Foi deliberado realizar a reunião entre o Executivo da Junta e a população
do lugar da Ordem no dia 01 de Março de 2012, e solicitar a cedência de
uma sala à Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, para o
efeito.
__________________________________________________________________
• Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Janeiro
Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na
2ª Quinzena do mês de Janeiro.
O Executivo tomou conhecimento.
,
___________________________________________________________________

• Ponto Dois – Correspondência
1. ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias
Presente ofício da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias,
Freguesias,
datado de 04 de Janeiro 2012 e recepcionado a 17 de Janeiro do mesmo
ano, a informar que lhes foi comunicado pela IGAL, que no plano de
inspecções a Freguesias para o ano em curso, consta a Freguesia da
Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento.
2. Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego
Presente e.mail da Associação de Casal Galego datado de 18 de Janeiro
2012, a enviar em anexo o Plano de Actividades para o ano em curso, e a
solicitarem a divulgação do mesmo.
O Executivo tomou conhecimento.
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3. Sporting Clube Marinhense
Presente ofício do Sporting Clube Marinhense datado de 20 de Janeiro
2012 e recepcionado a 23 de Janeiro do mesmo ano, a convidar para o
Jantar Comemorativo do 73º Aniversário daquele clube, a realizar no
próximo dia 04 de Fevereiro pelas 20 horas, no Restaurante “O João”.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Dª Isabel Freitas.
4. Sport Operário Marinhense
Presente convite do Sport Operário Marinhense recepcionado a 19 de
Janeiro 2012, para o Jantar comemorativo do 89º Aniversário daquela
colectividade, a realizar no próximo dia 04 de Fevereiro pelas 20,30 horas.
O Executivo tomou conhecimento, mas não foi possível estar alguém
presente.

5. CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
Presente ofício da CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
datado de 18 de Janeiro 2012 e) recepcionado a 23 de Janeiro do mesmo
ano, a convocar para a 1ª reunião de 2012 da Comissão Alargada, a qual
se realizará no próximo dia 01-02-2012 às 10.00 horas, no Edifício da
Segurança Social da Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento.

6. Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
Presente convite da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental recepcionado a 26 de Janeiro, para a Cerimónia de
lançamento da Primeira Pedra do Lar Residencial, que terá lugar no dia do
seu 35º Aniversário (02 de Fevereiro 2012), pelas 14.30 horas, no terreno
de construção, situado na Várzea junto à Escola Primária.
O Executivo tomou conhecimento e esteve presente a Dª Isabel Freitas.

7. Caixa Geral de Aposentações
Presente ofício da Caixa Geral de Aposentações datado de 30-12-2011 e
recepcionado a 27 de Janeiro de 2012, a informar que foi reconhecido o
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direito à aposentação ao nosso funcionário Manuel Dias Oliveira, por
despacho de 2011-12-30, da Direcção da CGA (proferido por delegação de
poderes publicada no D.R. II Série, nº 250 de 2011-12-30), tendo sido
considerada a situação existente em 2011-12-30, nos termos do artº 43º
daquele Estatuto, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 238/2009, de 16
de Setembro.
O Executivo tomou conhecimento. O Sr. Presidente informou que o Sr.
José Inácio vai substituir o Sr. Manuel Dias, dado que já o fazia nos
períodos de férias do mesmo.
8. Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia
Presente convite da Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da
Misericórdia da Marinha Grande datado de 01 de Fevereiro, para assistir a
um pequeno colóquio sobre cuidados continuados, integrado nas
comemorações do 1º Aniversário desta unidade, a realizar no próximo dia
04 de Fevereiro.
O Executivo tomou conhecimento,
) mas não vai ser possível estar alguém
presente.
9. Pároco da Marinha Grande
Presente ofício do Pároco da Marinha Grande,
Grande datado de 01 de Fevereiro e
recepcionado a 02 de Fevereiro, a informar do programa da visita pastoral
do Senhor Bispo de Leiria-Fátima, D. António Augusto dos Santos Marto à
nossa paróquia, e convite para o encontro com autarcas e dirigentes
associativos a realizar no próximo dia 08 de Fevereiro às 21.30 horas no
salão anexo à Igreja Paroquial.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente o Sr. Presidente.
___________________________________________________________________


Ponto Três – Deliberações

10. ACAMG – Associação
Associação Concelhia de Associações da Marinha Grande

Presente oficio da ACAMG – Associação Concelhia de Associações da
Marinha Grande datado de 30 de Janeiro de 2012 e recepcionado em 31 de
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Janeiro, a informar que está a organizar os desfiles de rua de Carnaval
2012, nos dia 19 e 21 de Fevereiro junto ao Parque da Cerca, contando até
à data coma inscrição de sete Colectividades, que se estima a participação
de cerca de trezentos foliões. Solicita esta Associação o apoio logístico e
financeiro possível.
Anexam o seguinte orçamento:
Ajudas às Colectividades participantes –

3.600,00 €

Custos com material de animação e decoração -

1.700,00 €

Propaganda

2.000,00 €

Segurança

1.600,00 €

Som

1.300,00

TOTAL

10.200,00 €

Neste ponto a Vogal Dª Isabel Freitas ausentou-se da reunião, por pertencer aos
Corpos Sociais desta Associação.
Os vogais da CDU propuseram um apoio financeiro no valor de € 1.000,00.
Os vogais do PSD propuseram que esta iniciativa não fosse apoiada e
apresentaram declaração de voto.

)

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 € 1.000,00 (mil euros), com três votos contra do PSD,
3 votos a favor da CDU e um voto de qualidade do Sr. Presidente.

Declaração de Voto
“Na agenda número 3, ponto 3 deliberações, parágrafo 8 – ACAMG –
Associação Concelhia de Associações da Marinha Grande, os membros do
PSD neste executivo, entendem que, devido às enormes dificuldades
económicas que muitos dos munícipes da nossa freguesia atravessam, é
inoportuno e inconveniente, a atribuição de subsídios para actividades desta
natureza. Entendemos portanto, que será mais justo canalizar verbas desta
instituição para causas sociais a estabelecer.
Rui Miranda
Liliana Costa
Conceição Torres
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11. Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego
Presente ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego
datado de 25 de Janeiro 2012 e recepcionado a 26 de Janeiro do mesmo ano,
a solicitar apoio financeiro para poderem manter as actividades de carácter
lúdico, recreativo, desportivo e social, aos seus utentes do Centro de Dia e
Centro de Convívio, possibilitando-lhe acesso a passeios e visitas a locais de
interesse turístico, nomeadamente com um passeio de um fim-de-semana a
Braga e Gerês, com saída prevista para o dia 23 de Março e regresso a 25 do
mesmo mês, com visitas previstas ao Bom Jesus de Braga ao Santuário do
Sameiro, ainda com passagem por Barcelos. Depois de muitos contactos o
valor mínimo conseguido foi de 65 € por utente, mas embora não sendo um
valor muito elevado, a principal dificuldade dos idosos prende-se com o
pagamento da viagem da animadora e do motorista, meios humanos
indispensáveis para a realização deste passeio há muito ambicionado pelos
utentes, e dado que a Associação actualmente não tem condições para as
suportar, deste modo para que possam levar a avante a ideia, necessitam no
mínimo de apoio de 100,00 €. Dizem
ainda que no caso de ser possível à
)
Junta um apoio superior o mesmo permitiria descontar no valor que cada
idoso irá pagar.
Neste ponto a vogal Dª Isabel Freitas, por pertencer aos Corpos Sociais desta
Associação, ausentou-se da reunião.
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 € 100,00 (cem euros).
Deliberação nº 7
12.Ass
12.Associação
Associação Portuguesa de Deficientes
Deficientes
Presente ofício da Associação Portuguesa de Deficientes,
Deficientes datado de 16 de
Janeiro de 2012 e recepcionado a 19 de Janeiro 2012, a solicitar apoio
financeiro para dar continuidade ao seu Plano de Actividades e fazer face aos
encargos reais daquela Associação.
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
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unanimidade atribuir um apoio no valor de € 1.250,00 (mil duzentos e
cinquenta euros).
Deliberação nº 8
14. Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens
Presente ofício do Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens, datado
de 17 de Janeiro 2112 e recepcionado a 19 de Janeiro do mesmo ano, a
informar das actividades que desenvolveram em anos anteriores, com o
Clube de Patinagem de Velocidade daquele estabelecimento de ensino, e
solicitam algum apoio para poderem cumprir e enriquecer o Plano de
Actividades para a época 2012.Nos termos do disposto da alínea I) do nº 6,
do artº 34, da Lei nº 169/99, republicada pela Lei 5-A/2002de Janeiro, o
Executivo deliberou por maioria, com 4 votos a favor dos elementos da CDU e
3 votos contra dos elementos do PSD, atribuir um apoio no valor de € 300,00
(trezentos euros).
Deliberação nº 9
)

14.Fernanda
14.Fernanda Monteiro
Monteiro
Presente ofício da Dª Fernanda Monteiro – esposa do falecido Prof. Abel
Fonseca Monteiro, datado de 31 de Janeiro de 2012 e recepcionado no
mesmo dia, a informar que lançou no passado dia 21 de Janeiro o Livro da
autoria do marido “ Cronologia Geral da Marinha Grande e suas terras”, e
solicita o apoio desta Junta de Freguesia na aquisição de alguns. Informa que
o valor unitário é de 20 €.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, adquirir 10 livros pelo valor unitário de €
20,00.
Deliberação nº 10
15. Requerimento de Rui Lucas Gonçalves Simões
Presente requerimento de Rui Lucas Gonçalves Simões, casado, vendedor,
residente na Rua dos Agriões nº 5 - Pilado, solicitando a compra de uma
sepultura no cemitério do Pilado, com o nº 268, onde se encontra sepultado
seu filho, Lucas dos Santos Simões, falecido em 19-01-2012.Considerando a
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informação dos serviços que refere que a requerente reúne as condições
exigidas pelo regulamento do cemitério, para a aquisição solicitada, ao abrigo
da alínea d), do nº 6 do artº 34º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro,
republicada em anexo na Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo
deliberou por unanimidade, conceder ao requerente Rui Lucas Gonçalves
Simões, a sepultura nº 268, no Cemitério do Pilado.

•

Ponto Cinco - Informação Financeira

Foram apresentados os Movimentos Financeiros da Autarquia:
Ordens de Pagamento:
Do nº 21 ao nº 72,
72 que totalizam € 27.973,22 (vinte e sete mil novecentos e setenta e três
euros e vinte e dois cêntimos).
Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria
Com o nº 40 que totaliza € 134,31 (cento e trinta e quatro euros e trinta e um cêntimos).
Balancete do Movimento
Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 01/02/2012, que apresenta um total de
)

disponibilidade no valor de € 260.237,67 (duzentos e sessenta mil, duzentos e trinta e
sete euros e sessenta e sete cêntimos).
_________________________________________________________________________
Por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião pelas vinte e
duas horas e quarenta e cinco 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 Cabaço –
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