Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO QUATRO
Aos dezasseis 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 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 Cabaço

_________________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA
 Foi aprovada por unanimidade a Acta nº 3/2012, 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 1ª Quinzena
Quinzena de Fevereiro

•

Ponto
Ponto Dois – Correspondência

•

Ponto Três – Deliberações

•

Ponto
Ponto Quatro – Informação Financeira

______________________________________________________________
• Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Fevereiro
Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na
1ª Quinzena do mês de Fevereiro.
O Executivo tomou conhecimento.
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• Ponto Dois – Correspondência
1. Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte
Presente ofício da Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte,
Duarte,
datado de 31 de Janeiro 2012 e recepcionado a 03 de Fevereiro do
mesmo ano, a informar que esta escola encontra-se no presente ano
lectivo em processo de avaliação externa, no quadro do novo ciclo
avaliativo, visando analisar a qualidade dos serviços prestados pela
escola à comunidade. Informa quais são os objectivos da intervenção
para o ciclo avaliativo.
Convida a estar presente na sessão de Apresentação da Escola que
teve lugar no dia 15 de Fevereiro, pelas 8h45m, no auditório daquela
escola.
O Executivo tomou conhecimento, não foi possível estar alguém
presente.
=

2. Capitania do Porto da Nazaré

Presente convite da Capitania do Porto da Nazaré, datado de 06 de
Fevereiro, para a cerimónia de comemoração dos 100 anos de entrada
em funcionamento do Farol Penedo da Saudade. A cerimónia decorrerá
no dia 15 de Fevereiro, pelas 10,30 horas, no átrio do Farol Penedo da
Saudade, em S. Pedro de Moel.
O Executivo tomou conhecimento e esteve presente a Dª Isabel Freitas.
3. Clube Recreativo Amieirinhense
Presente ofício do Clube
Clube Recreativo Amieirinhense datado de 27 de
Janeiro 2012 e recepcionado a 07 de Fevereiro do mesmo ano, a
informar que o Clube tem nova Direcção e anexam a lista dos Órgãos
Sociais para o ano 2012. Informam também da data para a realização
da Festa de Arraial e da disponibilização da sua Orquestra, para
possíveis actuações.
O Executivo tomou conhecimento.
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4. Clube de Atletismo da Marinha Grande
Presente convite do Clube de Atletismo de Marinha Grande datado de
06 de Fevereiro 2012 e recepcionado a 07 de Fevereiro, para assistir às
finais do Campeonato Nacional de Clubes da 2ª Divisão em pista
coberta. Este campeonato teve lugar na pista coberta de Pombal no dia
11 de Fevereiro.
O Executivo tomou conhecimento não foi possível estar alguém presente
5. Rancho Folclórico
Folclórico de Picassinos
Presente ofício do Rancho Folclórico de Picassinos datado de 27 de
Janeiro 2012 e recepcionado a 07 de Fevereiro do mesmo ano, a
solicitar a marcação de uma reunião entre o Executivo da Junta e a
Comissão, do referido rancho, com a finalidade de apresentar a nova
Comissão, assim como o Relatório de Contas do Ano 2011 e do Plano
de Actividades para o Ano 2012.
O Executivo tomou conhecimento e deliberou marcar a reunião para o
próximo dia 15 de Março 2012.=
6. Ministério da Agricultura, Mar,
Mar, do Ambiente e do Ordenamento.
Território
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento regional do Centro.
Centro.
Presente ofício da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro datado de 07 de Fevereiro 2012 e recepcionado a
09 de Fevereiro do mesmo ano, a informar que a prestação de contas
ao Tribunal de Contas por via electrónica é agora de carácter
obrigatório, no seguimento do determinado pela Resolução nº 27/2009
e Aviso nº 1287/2012, ambos do Tribunal de Contas. Por essa razão, a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro vai
promover no próximo dia 28 de Fevereiro, entre as 14h30 e as 17h30
no âmbito da Cooperação Técnica com as Autarquias Locais da Região
Centro, uma Sessão de Análise e Debate (SAD) subordinada ao tema
“Prestação de Contas ao Tribunal de Contas por via electrónica”, tendo
como palestrantes o Dr. António Costa e Silva e o Dr. António Cardoso,
da Equipa de verificação interna das contas do Tribunal de Contas.
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O Executivo tomou conhecimento e vai estar presente a Funcionária
Administrativa Dª Graça e a secretária do Executivo Dª Isabel Freitas.
7. DGAL – Direcção Geral das Autarquias Locais
Presente ofício circular da DirecçãoDirecção-Geral das Autarquias Locais
Locais datado
de 10 de Fevereiro 2012 e recepcionado a 13 de Fevereiro do mesmo
ano, a informar que está em curso no período de 13 a 29 de Fevereiro
de 2012, a fase de apresentação de Pré-Candidaturas para a promoção
de Estágios no âmbito da 5ª Edição do PEPAL – Edição 2012. O
decreto-Lei nº 65º/2010, de 11 de Junho, adaptou à administração local
o Decreto-Lei nº 18/2010, de 19 de Março, criando o Programa de
Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), com o objectivo
de possibilitar aos jovens com qualificação superior a realização de um
estágio profissional em contexto real de trabalho que crie condições
para uma mais rápida e fácil integração o mercado de trabalho. A
regulamentação dos estágios do PEPAL consta da Portaria nº
1236/2010, de 13 de Dezembro.
.

Os estagiários irão ser distribuídos pelas autarquias locais tendo em
conta a disponibilidade de acolhimento e acompanhamento dos
mesmos demonstrada por cada entidade promotora.
Neste sentido, a presente comunicação serve para informar de que está
em curso, no período entre 13 e 29 de Fevereiro de 2012, a fase de précandidatura para a 5ª edição dos estágios do PEPAL.
O Executivo tomou conhecimento.
8. Nelly Almeida – Psicóloga
Presente um exemplar do Livro “ Os meus pais já não vivem juntos,
Intervenção em Grupo com crianças e Jovens de Pais divorciados”
oferta da Editora Coisas de Ler, e das autoras Susana Monteiro e Nelly
Almeida.
Aproveitam estas para convidar o Executivo da Junta de Freguesia e as
funcionárias, para a segunda apresentação do referido livro a ter lugar
em Leiria nas instalações da FNAC no próximo dia 3 de Março de 2012
pelas 21,30 H, com a presença do Dr. Paulo José Costa, assistente de
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Psicologia no Serviço de Pediatria do CHLP – Centro Hospitalar Leiria
Pombal.
O Executivo tomou conhecimento.
9. Agrupamento de escolas Guilherme Stephens
Presente ofício do Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens
datado de 10 de Fevereiro 2012 e recepcionado a 14 de Fevereiro, a
informar que o Plano Nacional de Leitura propõe que todas as escolas
se

organizem

no

sentido

de

desenvolverem

actividades

para

comemorar a Semana da Leitura de 2012, que irá decorrer na escola de
19 a 23 de Março. Assim, convidam a Junta de Freguesia a estar
presente uma vez mais para contar uma história, um poema ou um
trecho de um livro, aos alunos daquele estabelecimento
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Dª Isabel Freitas.
10. Agrupamento CNE – Marinha Grande
Presente convite do Agrupamento de Escuteiros da Marinha Grande
datado de 16 de Fevereiro. e recepcionado no mesmo dia, para
participar na festa das Sopas, a realizar no dia 25 de Fevereiro na sede
da Ordem pelas 20 horas. Anexam convite.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Vogal Dª Isabel
Freitas.
_________________________________________________________________________


Ponto Três – Deliberações

11. Tolerância
Tolerância de Ponto – Dia de Carnaval
Foi deliberado por unanimidade conceder tolerância de Ponto a todos os
trabalhadores da autarquia , no próximo dia 21 de Fevereiro de 2012 (terçafeira de Carnaval).
A medida foi tomada à semelhança de anos anteriores e devido ao facto de,
na terça-feira, se realizar um desfile de carnaval organizado pelas associações
locais e com o apoio desta autarquia, prevendo-se a participação da
comunidade e, consequentemente, a escassa afluência aos serviços.
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•

Ponto
Ponto Cinco - Informação
Informação Financeira

Foram apresentados os Movimentos Financeiros da Autarquia:
Ordens de Pagamento:
Do nº 73 ao nº 119,
119 que totalizam € 8.778,80 (oito mil setecentos e setenta e oito
euros e oitenta cêntimos).
Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria
Do nº 95 ao nº 103 que totalizam € 2.331,14 (dois mil trezentos e trinta e um euros e
catorze cêntimos).
Alteração Orçamental
Orçamental nº 1
Foi presente a Alteração Orçamental às Despesa, que totaliza o valor de € 600,00
(seiscentos euros).
Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 15/02/2012, que apresenta um
total de disponibilidade no valor de € 249.583,33 (duzentos e quarenta e nove mil,
.

quinhentos e oitenta e três euros e trinta e três cêntimos).
_________________________________________________________________________
Por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião pelas vinte e
duas horas e dez 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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