Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO DEZASSETE
Aos dois dias do mês de Setembro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e
quarenta minutos, reuniu em reunião ordinária o 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 da Rocha Paixão

•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Liliana Maria Amorim da Costa

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos

ANTES DA ORDEM DO DIA

o O Vogal Rui Miranda solicitou ao senhor Presidente da Junta que fosse
facultada aos vogais do PSD uma chave das instalações da Junta de
Freguesia.
o O senhor Presidente da Junta disse que não via qualquer inconveniente,
que na próxima reunião faria a entrega da mesma.

ORDEM DO DIA



Ponto Um – Mapa de Trabalhos



Ponto Dois – Correspondência



Ponto Três – Deliberações



Ponto Quatro – 1ª Alteração do Orçamento



Ponto Quatro – Informação Financeira



Ponto Um – Mapas de Trabalhos da 2ª quinzena de Julho, e 2ª
quinzena de Agosto



Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos
realizados na 2ª quinzena de Julho, e 2ª quinzena de Agosto.
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Ponto Dois – Correspondência

1. ADAE – Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura
Presente ofício do Jardim-de-infância da Marinha Grande, de 23 de Agosto,
a convidar para assistir à entrega dos certificados dos adultos que concluíram
o

processo

RVCC

(Reconhecimento,

Validação

Certificação

de

Competências), a ter lugar no dia 11 de Setembro pelas dezassete horas no
Jardim Luís de Camões em Leiria.
O Executivo tomou conhecimento, por indisponibilidade de agenda não foi
possível estar alguém presente.

2. Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras
Presente ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras a
disponibilizar as suas instalações para o próximo dia dezasseis de Setembro
às vinte e uma horas, para a realização da Reunião descentralizada do
Executivo da Junta de Freguesia.
O Executivo tomou conhecimento.
________________________________________________________________



Ponto Três – Deliberações

1. Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio - Picassinos
Presente carta da S. Instrução e Recreio 1º de Maio, de 14 de Julho a
solicitar apoio para a realização VIII Travessia da Ponte de Picassinos,
evento que conta com cerca de duzentos e cinquenta participantes, o
referido

evento

é

um

momento

de

divertimento

e

convívio

e

confraternização, tendo como objectivo a angariação de fundos para a
Colectividade, nomeadamente nas modalidades de Andebol, ginástica,
entre outras.

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 € 150,00 euros
Deliberação nº 67
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2. M.D.M. Movimento Democrático de Mulheres
Presente carta do Movimento Democrático de Mulheres de 28 de Junho a
solicitar apoio através da compra de alguns livros da 2ª edição do livro
“Mulheres da Marinha Grande, relatos recolhidos e escritos por Júlia
Guarda Ribeiro, e ilustrados por Guilherme Correia.

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 30 exemplares, ao preço unitário de €10,00
euros, totalizando €300,00 euros.
Deliberação nº 68

3. Clube Desportivo e Recreativo Moitense
Presente carta de 26 de Julho a solicitar apoio para a realização da
habitual Prova de Ciclismo realizada no dia vinte e três de Agosto, integrada
nas comemorações do 70º aniversário da sua colectividade.
Aproveitam para convidar a Junta de Freguesia da Marinha Grande a estar
presente no dia da referida Prova.

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 € 50,00 euros
Deliberação nº 69

4. SOM – Sport Operário Marinhense
Presente carta do SOM, de 8 de Agosto, a solicitar apoio para a realização
do vigésimo segundo Torneio de Voleibol de Paria em S. Pedro de Moel a
realizar nos dias vinte, vinte e um e vinte e dois de Agosto de dois mil e dez,
é um evento desportivo que conta sempre com mais de duzentos atletas
(masculinos e femininos).
Aproveita para convidar a Junta de Freguesia a estar presente na cerimónia
de entrega de prémios realizada no dia vinte e dois de Agosto pelas
dezassete horas, com a presença do senhor Presidente da Junta de
Freguesia.
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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. O vogal Rui
Miranda ausentou-se da sala aquando da deliberação, pelo facto de
pertencer aos órgãos sociais da Colectividade.
Deliberação nº 70

5. Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro – Ordem
Presente carta da S.B.R. 1º de Janeiro a solicitar apoio para o seu
trigésimo terceiro concurso anual de Pesca Desportiva de Mar, levar a
efeito nos próximos dias dezassete, dezoito e dezanove de Setembro de
dois mil e dez.
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 trezentos euros (300,00) €
para as actividades da colectividade incluindo o citado concurso de pesca,
e ainda a verba de seiscentos euros (600,00) € para apoiar despesas com
energia eléctrica e outros, inerentes aos ensaios da Orquestra Ligeira
naquelas instalações, esta ultima verba cumpre um acordo estabelecido
entre a Junta de Freguesia e a colectividade, quando do inicio da utilização
das instalações pela Orquestra Ligeira da Marinha Grande, o apoio
concedido perfaz um valor total de € 900,00 euros.
Deliberação nº 71

6. Drª Nelly Almeida
Presente carta da Psicóloga Clínica Drª Nelly Almeida que às segundas e
terças-feiras presta serviço de apoio psicológico na Junta de Freguesia,
através de contrato avença, propondo um projecto com o objectivo de
promover o crescimento dos serviços de apoio psicológico proporcionados
pela Autarquia.
O

Executivo

após

análise

cuidada

do

documento,

deliberou

por

unanimidade não aprovar a proposta, por se entender necessário esperar a
evolução do serviço agora existente nesta área por um período mais
alargado.
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Se vier a verificar-se que a resposta actual se revela manifestamente
insuficiente o Executivo estará certamente disponível para tomar decisões
que poderão ou não contemplar o que é sugerido no projecto apresentado.
Foi ainda deliberado enviar por escrito à Drª Nelly Almeida o conteúdo desta
deliberação.
Deliberação nº 71

7. CTT – Correios – Estação de Correios de Leiria
Presente oficio dos CTT – Estação dos Correios de Leiria, a solicitar
parecer favorável para o encerramento da Estação de Correios de S.
Pedro de Moel, com a correspondente transferência de serviços para um
posto de correio no período de 16 de Setembro a 14 de Junho de cada
ano. O serviço passaria a ser assegurado por um posto já existente no
estabelecimento “ARCO IRIS”.
O Executivo após análise cuidada deliberou por unanimidade manter a sua
posição conforme os ofícios anteriormente enviados àqueles serviços, que
consiste na manutenção do funcionamento da Estação de Correios
existente em S. Pedro de Moel, nos moldes em que tem vindo a funcionar
há muitos anos.
Deliberação nº 71

8. Depósito do Altos dos Picotes
Presente carta do Senhor Engº. Camilo Vicente que exerceu funções no
departamento de águas e saneamento da Câmara Municipal da Marinha
Grande até ao ano mil novecentos e oitenta e oito, no qual dá
conhecimento à Junta de Freguesia do alerta que enviou por escrito à
Câmara Municipal da Marinha Grande, relativo a possíveis anomalias no
reservatório que abastece Marinha Grande e S. Pedro de Moel. Neste
oficio o Senhor Engenheiro diz “ Depois de tanto tempo a confirmarem-se
as minhas suspeitas receio que o reservatório já não tenha recuperação
possível “
O Executivo deliberou por unanimidade solicitar à Câmara Municipal
informações sobre as condições actuais desta importante infra-estrutura e
se algumas medidas já foram levadas à prática.
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Deliberou ainda enviar cópia do documento ao Presidente da Assembleia
de Freguesia, e informar ainda o senhor engenheiro Camilo das diligências
levadas a efeito pela Junta de Freguesia.
_________________________________________________________________

Ponto Quatro – 1ª Alteração do Orçamento

1. Presente documento relativo à primeira alteração orçamental de dois mil e
dez, à despesa no valor de seis mil euros.
Depois de analisada foi a mesma aprovada por unanimidade.
________________________________________________________

 Ponto Cinco – Informação Financeira
o O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:
o Ordens de Pagamento:
Do Nº 481 ao nº 564, que totalizam € 56.762,87 (cinquenta e seis mil
setecentos sessenta e dois euros e oitenta e sete cêntimos).
o Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria:
Do Nº 533 ao nº 549 que totalizam € 2.638,89 (dois mil seiscentos e trinta e
oito euros e oitenta e nove cêntimos).
o Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 24/08/2010, apresenta
um total de disponibilidade no valor de € 122.439,09 (cento e vinte e dois
mil quatrocentos e trinta e nove euros e nove cêntimos).

Relativamente a este ponto os membros do executivo do PSD, declararam que
não concordam com a forma como a informação lhes é fornecida, por
considerarem não lhes ser possível fazer qualquer análise apenas com os
documentos que lhes são facultados.

_________________________________________________________________
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Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião
pelas vinte e três horas e trinta 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

Conceição Santos

Liliana Costa
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