Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO ONZE
Aos vinte e três dias do mês de Maio de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas
e cinquenta 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
Acta nº 9
• Na discussão desta acta a Vogal Isabel Paixão, apresentou por escrito uma
proposta de alteração, por discordar do modo como estava exarado na
respetiva acta, a intervenção oral e escrita produzida pelo Vogal Rui
Miranda sobre a votação das actas.
Depois de discutida, esta proposta foi votada com cinco votos contra, um a
favor e uma abstenção.
Finalmente posta à votação, a Acta nº 9 foi aprovada por unanimidade.
• Os Vogais Rui Miranda e Liliana Maria Amorim da Costa, apresentaram
uma declaração escrita na qual salientam uma vez mais, o seu desacordo
em relação ao modo como é apresentada a informação Financeira da
Junta de Freguesia.
Declaração
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“- Os vogais do PSD, Rui Joaquim Agostinho Miranda e Liliana Maria
Amorim da Costa, com representação neste executivo, declaram que
aprovam a acta nº 9, 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
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”
Este documento fica anexado à acta.
O Vogal com funções de Tesoureiro Senhor Telmo Rodrigues reagiu a esta
declaração dos dois membros do Executivo afetos ao PSD, dizendo que o
mesmo não tem nenhuma razão de ser, porque a informação financeira
prestada é a suficiente, lembrando uma vez mais que apenas é obrigatória
a informação da disponibilidade financeira.
Não sendo tão pouco necessária a sua aprovação.
• O Senhor Presidente referiu ainda que esteve presente numa sessão
solene da ASURPI, na qual foi anunciada a fundação de uma Universidade
Sénior.
Disse ter achado muito interessante o que se passou na sessão, na qual
estiveram também presentes dois elementos pertencentes a Universidades
Seniores de Alcobaça e Torres Novas.
Por aquilo que apreciou pareceu-lhe que a curto prazo, esta importante
valência de ensino sénior, poderá ser uma agradável realidade.
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• O Senhor Presidente informou também da realização da Quinta Feira da
Espiga, que correu de modo satisfatório, constituindo uma bela tarde de
convívio

entre

muitos

marinhenses.

Salientou

o

imenso

trabalho

desenvolvido pelos membros do Executivo presentes: Francisco Duarte,
Isabel Freitas e Telmo Rodrigues.
___________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
•

Ponto Um – Mapa de Trabalhos da

•

Ponto
Ponto Dois – Correspondênci
Correspondência
espondência

•

Ponto Três – Deliberações

•

Ponto Quatro - Informação Financeira

1ª Quinzena de Maio

Ponto
Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Maio
Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 1ª
quinzena do mês de Maio.
Sobre este ponto o Senhor Presidente informou o Executivo que os trabalhos
estão a decorrer com a habitual normalidade, excetuando a reparação e
construção de pisos com massa asfáltica, a qual falta há já duas semanas, não se
prevendo para quando a possibilidade de a Junta voltar a este género de trabalho.
Foi ainda comunicado pelo Presidente, o pedido da Câmara para pavimentação
de algumas ruas na Fonte Santa e Pilado, nas quais foi colocado recentemente
saneamento. Foram requisitados os materiais necessários que continuam
também em lista de espera.
O Presidente aproveitou ainda a oportunidade para informar o Executivo da
contribuição desta Junta na construção de saneamento em Albergaria, vai já no
segundo ano que os € 30.000,00 que a Valorlis através de protocolo estabelecido
com as Juntas, cujo território circunda a estação de tratamento de resíduos
sólidos e urbanos, são aplicados através de empreitadas ajustadas pela Câmara,
na construção de saneamento de Albergaria.
Os trinta mil euros têm que obrigatoriamente ser aplicados em obra que beneficie
o ambiente, na zona onde está instalada a empresa.
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_________________________________________________________________________

Ponto Dois – Correspondência
1. Presente ofício da ASURPI – Associação Sindical Reformados Pensionistas e
Idosos da Marinha Grande,
Grande recepcionada a 30 de Abril de 2012, a agradecer a
participação da nossa Orquestra Ligeira, num espectáculo Musical realizado na
Colectividade da Ordem, integrado nas Comemorações do seu 33º Aniversário
O Executivo tomou conhecimento.
2. Presente ofício da Associação Futebol de Leiria,
Leiria datado de 2 de Maio de 2012
e rececionado a 4 do mesmo mês, a convidar para a final do Campeonato Distrital
da 1ª Divisão, que será disputado pelas equipas do Sport Lisboa e Marinha e pelo
Grupo Desportivo da Pelariga, a realizar no dia 6 de Maio pelas 16 horas no
Estádio Dr. Magalhães Pessoa em Leiria. Junto anexam dois convites.
O Executivo tomou conhecimento.
3. Presente ofício do Clube Desportivo
Desportivo e Recreativo
Recreativo da Amieira, datado de 28 de
Abril de 2012 e rececionado a 7 de Maio do mesmo ano, a convidar para o Jantar
do 61º Aniversário, realizado no dia 19 de Maio pelas 20,30 horas.
O Executivo teve conhecimento e esteve presente o Senhor Presidente da Junta.
4. Presente email da ASURPI – Associação Sindical União Reformados
Pensionistas e Idosos da Marinha Grande,
Grande a convidar para o Colóquio “OS
IDOSOS DO SÉCULO XXI: “Desafios Para um Envelhecimento Ativo” que se
realizou no dia 21 de Maio às 15.00 h na sua Sede.
O Executivo tomou conhecimento, esteve presente o Senhor Presidente.
5. Presente ofício da ASURPI – Associação Sindical União Reformados
Reformados
Pensionistas e Idosos da Marinha Grande,
Grande recepcionado a 9 de Maio de 2012, a
informar que o seu secretário da Direcção senhor Abílio Jordão, está
desvinculado da Associação por um período de noventa dias, ficando impedido de
efectuar qualquer pedido à Junta de Freguesia em nome desta Associação.
________________________________ Acta onze - 23/05/2012________________________

4

Junta de Freguesia da Marinha Grande

O Executivo tomou conhecimento.
6. Presente ofício da ASURPI – Associação Sindical União Reformados
Reformados
Pensionistas e Idosos da Marinha Grande,
Grande recepcionado a 10 de Maio de 2012, a
convidar para uma Palestra com o Tema “Cuidados na Terceira Idade e
Segurança nos Idosos” a realizar no dia 11 de Maio pelas 15 horas na Sede da
ASURPI.
O Executivo tomou conhecimento.
7. Presente email do Clube Desportivo e Recreativo da Garcia,
Garcia recebido a 14 de
Maio de 2012 a convidar para o Jantar Comemorativo do seu 50 º Aniversário, a
realizar no dia 9 de Junho pelas 19 h, mas instalações do Parque Municipal de
Exposições da Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento, estará presente o Vogal do Executivo Senhor
Rui Miranda.
8. Presente ofício do Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens,
Stephens datado a 9
de Maio de 2012, e rececionado a 16 do mesmo mês, a remeter uma foto dos 16
atletas de Patinagem de Velocidade, que participaram no II Indoor Distrital da
Associação de Patinagem de Lisboa, que se realizou no passado dia 28 de Abril
em Alverca. Aproveitam para agradecer à Junta de Freguesia a cedência da
viatura de nove lugares para esta deslocação.
O Executivo tomou conhecimento.
9. Presente ofício do Partido Comunista Português,
Português datado de 11 de Maio de
2012, e recebido a 16 do mesmo mês, a convidar para as suas Jornadas
Parlamentares realizadas em Leiria nos dias 21 e 22 de Maio no MIM – Museu da
Imagem em Movimento.
O Executivo teve conhecimento, esteve presente a vogal com funções de
secretária Isabel Freitas.
10. Presente email do Município
Município da Marinha Grande – Serviço Municipal de
Protecção Civil, recebido a 21 de Maio de 2012, a convidar para a reunião da
Comissão Municipal Defesa da Floresta, Contra Incêndios, da Marinha Grande,
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que se realizará no dia 28 de Maio, pelas 14,30 h no Auditório do Centro
Empresarial da Marinha Grande (Zona Industrial).
O Executivo tomou conhecimento, não foi possível estar alguém presente.
11. Presente ofício da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, datado
de 11 de Maio de 2012 e recepcionado a 21 do mesmo mês, a agradecer o apoio
monetário atribuído por esta Junta de Freguesia. Aproveitam para enviar o
respetivo recibo.
O Executivo tomou conhecimento.

Ponto Três – Deliberações
12.
12 Presente ofício da Casa Sport Lisboa e Benfica da Moita, Marinha Grande,
datado de 20 de Abril de 2012, e recepcionado a 24 do mesmo mês, a solicitar
apoio financeiro para a realização de um evento hípico destinado a todas as
idades a partir dos quatro anos, a levar a efeito no próximo dia 27 de Maio do ano
corrente.
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 € 100,00 (cem euros), com quatro votos a
favor dos membros da CDU, e três contra dos elementos do PSD, que
propuseram a não atribuição de qualquer apoio.
Deliberação nº 24
13. Presente ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Picassinos,
datado de 3 de Maio de 2012 e recepcionado no mesmo dia, a informar que na
sequência da excelente prestação da sus equipa de Iniciados Femininos de
Andebol, vão organizar a 3ª Fase do Campeonato Nacional, que decorrerá de 11
a 13 de Maio com a presença de 5 equipas.

________________________________ Acta onze - 23/05/2012________________________

6

Junta de Freguesia da Marinha Grande

Atendendo ao facto que terão de assegurar alimentação e alojamento para as
equipas participantes, solicitam o apoio desta Junta de Freguesia, para minorar os
custos. Junto enviam orçamento discriminativo das despesas inerentes ao evento.

a) Alojamento (2 Noites) – 800,00 €
b) Alojamentos (árbitros) – 125,00 €
c) Alojamento Delegado FAP (1 pessoa) – 50,00 €
d) Alimentação para equipas de arbitragem e representante FAP2.200,00 €
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 € 500,00 (quinhentos euros), com quatro votos a favor dos
membros da CDU e três votos contra dos membros do PSD que propuseram a
atribuição de € 150,00 (cento e cinquenta euros).
Deliberação nº 25
14. Presente email da Associação de Pais da Escola Básica de Casal de Malta e
Jardim de Infância da Marinha Grande, recebido a 14 de maio de 2012, a solicitar
apoio para a Festa de Encerramento daquele estabelecimento de ensino a
realizar no próximo dia 15 de Junho, a partir das 17.00 H.
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 € 139,50 (1,50 por cada aluno).
Deliberação nº 26
15. Presente ofício do Sport Operário Marinhense,
Marinhense datado de 15 de Maio de 2012,
e recebido a 16 do mesmo mês, a informar que o Grupo de Teatro do SOM se
encontra uma vez mais a concluir um novo trabalho. Desta vez será uma comédia
bem ao gosto popular “O Amigo de Peniche”, que terá a sua estreia no dia 24 de
Maio, com encenação de Norberto Barroca. Apesar do Grupo ser constituído por
actores Amadores, e pese embora o rigor orçamental na execução dos adereços
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e Guarda-Roupa, o cachet do encenador e restantes despesas inerentes à
produção de uma peça de Teatro, superam sempre as melhores expectativas de
bilheteira.
Assim solicitam a esta Junta de Freguesia um apoio financeiro para minorar as
despesas inerentes à mesma.
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 € 400,00 (quatrocentos euros) com quatro votos a favor dos
membros da CDU, e três votos contra dos membros do PSD que propuseram a
atribuição de € 200,00 (duzentos euros).
Deliberação nº 27
16. Presente ofício do Clube Recreativo Amieirinhense,
Amieirinhense datado de 26 de Abril
2012 e recepcionado a 03 de Maio do mesmo ano, a solicitar apoio financeiro
para a realização do 2º Concurso de Pesca Desportiva de Mar, a realizar no
próximo dia 03 de Junho e também para o 2º Circuito de Ciclismo Elite Amadores
e Veteranos a realizar no próximo dia 30 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 maioria atribuir um
apoio no valor de € 500,00 (quinhentos euros), 150,00 € para o Concurso de
Pesca e 350,00 € para o Circuito de Ciclismo, com quatro votos a favor dos
membros da CDU, e três votos contra dos membros do PSD que propuseram a
atribuição de € 120,00 (cento e vinte euros).
Deliberação
Deliberação nº 28
________________________________________________________________

Ponto Quatro - Informação Financeira

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
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Ordens de Pagamento:
Do nº 300 ao nº 383,
383 que totalizam € 34.
34.207,
207,62 (trinta e quatro mil duzentos e sete
euros e sessenta e dois cêntimos).
Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria
Do nº 335 ao nº 343 e nº 384 que totalizam € 2.124
2.124,
124,04 (dois mil cento e vinte e
quatro euros e quatro cêntimos).
Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 22/05/2012, que apresenta um
total de disponibilidade no valor de € 284.
84.413,
413,58 (duzentos e oitenta e quatro mil,
quatrocentos e treze euros e cinquenta e oito cêntimos).

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