Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO SEIS
Aos dezoito dias do mês de Março de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta e
cinco minutos, deu-se início à reunião ordinária do 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 Rocha Paixão

•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Liliana Maria Amorim da Costa

A vogal Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos faltou
justificadamente.

ANTES DA ORDEM DO DIA
o A acta foi aprovada por unanimidade.
o O Presidente da Junta falou sobre a visita à freguesia realizada pelos membros
do Executivo no passado sábado dia 13 de Março de 2010,
o Os Vogais Rui Miranda e Liliana Costa, referiram a este respeito considerar a
visita positiva, entendem que no futuro deve ser melhor preparada.
o O Presidente da Junta referiu que no seguimento do assunto já abordado na
reunião do dia 3 de Março, relativamente à contratação de uma psicóloga clínica
em regime de prestação de serviços, estarem reunidas as condições para se
agendar uma reunião extraordinária para apresentação e discussão dos
curriculum’s recebidos. Assim, foi acordado que a mesma se realizará no dia 29
de Março de 2010. Ficou ainda marcada para o dia 05 de Abril a próxima
reunião ordinária do Executivo.
o Informou ainda que estavam já a ser criados os objectivos do SIADAP para os
funcionários da Junta. Logo que concluídos ser-lhe-iam entregues, como o
previsto na lei.
o O Vogal Rui Miranda, informou o Presidente da Junta que o projecto de
construção previsto para a Rua dos Sabugueiros foi já aprovado no ano 2009.
o O Presidente da Junta, disse não conhecer o facto, transmitindo a ideia que
assim sendo, mais difícil se torna a construção da referida rua.
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ORDEM DO DIA
Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Março


Ponto Dois - Correspondência



Ponto Três – Deliberações



Ponto Quatro - Informação Financeira

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Março
Presente Mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 1ª quinzena
de Março.
______________________________________________________________________


Ponto Dois – Correspondência

1. ASURPI – Associação Sindical União de Reformados Pensionistas e Idosos.
Presente carta da ASURPI a convidar o Presidente de Junta para o dia 8 de Março
às 16.00 h, para assistir à tomada de posse dos seus novos corpos sociais eleitos
no dia 26 de Fevereiro para o biénio dois mil e dez dois mil e doze.
O Executivo tomou conhecimento, esteve presente a Secretária Isabel Freitas.

2. Formandos do Curso EFA de Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade.
Presente convite dos Formandos do Curso EFA de Assistente Familiar e de Apoio à
Comunidade, para assistir à sua Actividade Integradora, a realizar no dia 12 de
Março de 2010 pelas 14,30 na Sala do Forno da EPAMG – Escola Profissional e
Artística da Marinha Grande, subordinado ao tema
“ Nós e o Mundo Voluntariado”
Executivo tomou conhecimento, e por indisponibilidade de agenda não foi possível
estar alguém presente.

3. Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro – Pêro Neto
Presente carta da Sociedade Instrutiva e Recreativa do Pêro Neto a informar da
eleição de novos corpos gerentes para o ano 2010/2011, em Assembleia-geral do
dia 19 de Fevereiro de 2010, assim como o calendário de actividades que se
propõem realizar.
O Executivo tomou conhecimento.
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4. Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego
Presente carta da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego, a
convidar para o Jantar de Aniversário a realizar no próximo dia 20 de Março pelas
dezanove e trinta.
O Executivo tomou conhecimento, o Presidente estará presente.

5. EPAMG – Escola Profissional e Artística da Marinha Grande
Presente carta da EPAMG a convidar para participar na “Feira Cultural” no âmbito
do tema de vida “Diversidade Cultural, promovida pelos alunos do Curso EFA –
Técnicos de Animação Sociocultural, a ter lugar entre os dias 23 e 26 de Março de
2010, na Sala do Forno daquela Escola.
O Executivo tomou conhecimento.

6. João Paulo Pedrosa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista
Presente ofício a comunicar que como natural do concelho da Marinha Grande
pretende manter uma grande proximidade com os problemas as necessidades e os
anseios do nosso concelho. Disponibilizando-se também para receber em visita à
Assembleia da Republica todos quantos desejem conhecer a “casa mãe da
democracia”.
O Executivo tomou conhecimento.

7. Município da Marinha Grande
Presente convites para:


Gala Desportiva “Gesto por uma Causa” a favor de Hugo Leal, realizada no
dia 13 de Março de 2010 no Pavilhão do Sporting Clube Marinhense.



Comemorações do Dia Mundial da Protecção Civil, no Parque da Cerca
Marinha Grande realizada dia 13 de Março de 2010, das 9.00 às 18.00 H.



Comemorações do “Dia Mundial da Floresta”, de 16 a 28 de Março de 2010.

O Executivo da Junta tomou conhecimento

8. Município da Marinha Grande
Presente ofício a pedir parecer para no seguimento de um pedido apresentado pelos
CTT – Correios de Portugal, SA., assunto: Pedido de transferência de serviços de
CTT S. Pedro de Moel.
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O Executivo da Junta deliberou manter a posição anteriormente assumida, na qual se
considera que a prestação de serviços de correio em S. Pedro de Moel, deve manterse através dos meios próprios dos CTT (instalações e funcionários).

9. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português
Presente Fax a dar conhecimento da decisão da Assembleia da Republica no
referente à remuneração dos Eleitos nas Juntas de Freguesia.
O Executivo da Junta tomou conhecimento

10. Associação Tocándar
Presente ofício a apresentar um programa para as comemorações do seu décimo
aniversário, com várias actividades, prevendo a realização de um Congresso
Identidades – A musica tradicional hoje, propondo que o mesmo pudesse interagir
com algumas iniciativas da Junta de Freguesia, nomeadamente a “Quinta Feira da
Espiga”
O Executivo da Junta tomou conhecimento, e decidiu contactar com o presidente
desta instituição para uma reunião.

11. ANAFRE – Associação Nacional das Freguesias
Presente ofício da ANAFRE a dizer que apesar das injustas e injustificadas criticas
que lhe foram dirigidas relativamente à remuneração dos eleitos, os seus dirigentes
jamais descuraram a problemática da omissão da verba destinada à liquidação das
remunerações dos eleitos de freguesia em regime de permanência a tempo inteiro
ou a meio tempo, quer no ano civil transacto, quer na constância da discussão do
OE para o ano corrente. Deste modo a sua reivindicação cresceu, afirmou-se
amadureceu e deu os seus frutos, assim a verba destinada ao pagamento da
remuneração dos eleitos em regime de permanência, está finalmente inscrita no
Orçamento do Estado.
Concluindo que a ANAFRE permanecerá atenta e resoluta nos interesses das
Freguesias e dos direitos dos seus Autarcas.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.

12. Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro
Presente carta a divulgar a eleição dos novos Corpos Sociais, assim como o seu
Plano de Actividades para o ano corrente.
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O Executivo da Junta tomou conhecimento.
______________________________________________________________



Ponto Três – Deliberações

13. Associação Nacional de Espondilite Anquilosante.
Presente carta a solicitar o apoio anual que se destina à implementação dos fins
previstos nos seus estatutos, que lhe permita continuar a dinamizar a região e muito
em especial o concelho da Marinha Grande, onde actualmente se encontra a sua
sede, a funcionar no Centro de Saúde da Marinha Grande, onde desenvolvem
diversas actividades como a Cinesioterapia.

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 euros.
Deliberação nº 21

14. Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim-de-infância e
Escola do 1º Ciclo da Fonte Santa
Presente ofício a solicitar apoio para aquisição de uma lembrança alusiva à Páscoa
para as 25 crianças da pré-primária e as 44 da primária.
O Executivo da Junta deliberou oferecer um pacote de amêndoas a cada aluno.
Deliberação nº 22

15. Capela de Stº António em Picassinos
Presente email a informar que os seus Festejos Anuais se irão realizar de 11 a 13 de
Junho, e a exemplo do que já vem sendo hábito solicitam o apoio em lembranças
para oferecer aos Ranchos Folclóricos que vão animar a festa, assim como a
colaboração desta Junta nos serviços de limpeza do recinto dos festejos.
O Executivo da Junta deliberou oferecer as lembranças solicitadas, assim como
também mandar limpar o recinto de festas daquela Capela.
Deliberação nº 23

16. Futebol Clube “Os Belenenses”

_____________________________ Acta Seis - 18/03/2010______________________

5

Junta de Freguesia da Marinha Grande

Presente carta a solicitar apoio para levar a efeito o II Torneio de futebol de Páscoa,
destinado a jovens do ano 1999, a realizar no dia 3 de Abril de dois mil e dez.
Em virtude de já ter sido atribuído este ano um apoio no valor de 1.000 euros para a
actividade desportiva deste Clube, o Executivo decidiu não atribuir qualquer verba
para esta iniciativa.
Deliberação nº 24

17. Clemente Emanuel Magalhães Craveiro
Rua Ilha do Pico nº 28 Boavista – Mª Grande
Presente carta a comunicar o lançamento do seu primeiro livro de poesia “O
ANONIMATO”, que será apresentado no dia 17 de Abril de 2010 pelas 15.00 h no
Auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande, aproveitando para solicitar à
Junta de Freguesia o apoio possível para este lançamento, dizendo que o valor unitário
do seu livro é de oito euros.

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
50 livros ao preço unitário de oito euros, no valor total de € 400,00 euros.
Deliberação nº 25

__________________________________________________________



Ponto quatro - Informação Financeira

o O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:

o Ordens de Pagamento:
Do Nº 152 a Nº 186 que totalizam € 9.623,12 (nove mil seiscentos e vinte e três
euros e doze cêntimos).

o Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria
Do nº 167 a 172, 176, 178 e 179 que totalizam € 2.325,55 (dois mil trezentos e vinte
e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos).



Balancete do Movimento de Fundos:
_____________________________ Acta Seis - 18/03/2010______________________

6

Junta de Freguesia da Marinha Grande

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 17/03/2010, apresenta um
total de disponibilidade no valor de € 86.733,02 (oitenta e seis mil setecentos e
trinta e três euros e dois cêntimos).

Por nada mais haver a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião pelas vinte e
três horas e dez minutos, e da qual 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

Conceição Santos

Liliana Costa
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