Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO DOZE
Aos dois dias do mês de Junho de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta
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

•

Isabel Maria Valente Rocha Paixão

•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Liliana Maria Amorim da Costa

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos

Verificou-se a ausência do Tesoureiro, Sr. Telmo Rodrigues, justificando a sua falta.

o A acta foi aprovada por Unanimidade.

ANTES DA ORDEM DO DIA

1. O Vogal Rui Miranda do PSD referiu que continua a não estar de acordo com a
forma de apresentar a informação. As vogais do executivo Liliana Costa e
Conceição Santos da mesma força política subscreveram o que foi dito pelo seu
colega de partido.
Pretendem que a pasta com as Ordens de Pagamento seja presente às reuniões
para consulta.
2. O presidente da Junta lembrou uma vez mais que tal procedimento não é
obrigatório, todos os membros do executivo podem consultar os documentos que
entenderem.
3. Os vogais do PSD insistiram, salientando que não dispunham de tempo livre para
esse efeito, exigindo portanto que a pasta estivesse presente em reunião
disponível para consulta na hora, realçando que se tal não acontecer continuarão a
discordar do modo como a informação é presente em reunião de executivo e no
futuro não aprovariam aquela informação.
4. O presidente da Junta reforçou o que já tinha antes dito, todos os documentos se
encontram disponíveis para consulta nas instalações da Junta não concordando
com o argumento apresentado, falta de tempo.
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5. O vogal Rui Miranda, lembrou que a psicóloga admitida ainda não tinha sido
apresentada aos vogais do PSD, lamentando que apenas lhe tivesse sido
apresentada por uma funcionária.
6. O presidente da Junta em resposta ao vogal Rui Miranda no que diz respeito à
apresentação da psicóloga, disse não haver nenhuma razão para lamentos. Uma
vez que não houve qualquer intenção premeditada para que a referida
apresentação não tenha ocorrido.
7. Foi decidido que a técnica em questão seria apresentada ao executivo na reunião
do mês de Julho em data ainda a marcar.
8. O Presidente da Junta teceu algumas considerações relativamente às
negociações do novo Protocolo de Delegação de Competências da Câmara
Municipal na Junta de Freguesia, que teve em reunião com os responsáveis do
Município.
9. O presidente falou também da reunião do CLAS – Conselho Local de Acção
Social, referindo algumas alterações efectuadas ao “Diagnóstico Social” documento
que esteve em discussão na citada reunião. Concluiu referindo que logo que a
Junta receba o documento em questão devidamente rectificado, o apresentará aos
membros do executivo.
10. O presidente da Junta e a secretária Isabel Freitas, estiveram presentes na
tomada de posse dos Órgãos Sociais da delegação Distrital de Leiria da ANAFRE,
na qual tomou posse como secretário da Mesa da Assembleia do Conselho Geral.
Salientou que neste acto, o senhor Armando Vieira Presidente Nacional da
ANAFRE – Associação Nacional das Freguesias, realçou uma vez mais a
necessidade urgente das Juntas de Freguesia adquirirem competências directas do
poder central.
11. Os vogais do PSD apresentaram uma proposta para o enriquecimento do Site da
Junta de Freguesia
ORDEM DO DIA



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

1. Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 2ª
quinzena de Maio.
___________________________________________________________



Ponto Dois – Correspondência
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1. Clube Automóvel da Marinha Grande
Presente ofício do Clube Automóvel da Marinha Grande, apresentando o
agradecimento pela colaboração prestada durante o evento “ Rallye Vidreiro”.
O Executivo tomou conhecimento.

2. Sociedade Desportiva e Cultural de Trutas
Presente ofício da Sociedade Desportiva e cultural de Trutas, informando que é
com grande satisfação que confirmam a cedência de espaço para a realização
da reunião do executivo no dia 17 de Junho.
O Executivo tomou conhecimento.
3. ADSER - Associação para desenvolvimento Económico e Social da Região
da Mª Grande.
Presente o relatório de Actividades e de Contas referente ao ano de 2009 da
Associação.
O Executivo tomou conhecimento.

4. Direcção-Geral de Reinserção Social de Leiria
Presente ofício da Direcção-Geral de Reinserção Social de Leiria, agradecendo
toda a colaboração prestada pela Junta como entidade beneficiária de trabalho
prestado a um arguido no cumprimento de pena.

5. AICAL – Associação de Investigação e Cultura dos Açores/Leiria
Presente convite da Aical - Associação de Investigação e Cultura dos
Açores/Leiria, para apresentação do livro de Adélio Amaro “ Cantos, Recantos e
Encantos”, a ter lugar no dia 12 de Junho no Castelo de Leiria.

6. APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental.
Presente convite da APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do
Cidadão Deficiente Mental, para o IX Arraial dos Santos Populares a realizar no
dia 12 de Junho de 2010.

7. Grupo Desportivo “ Os Vidreiros”
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Presente convite do Grupo Desportivo “ Os Vidreiros”, para almoço de
aniversário a ter lugar no dia 20 de Junho de 2010.
O Sr. Presidente irá estar presente.

8. Associação de Pais da Escola EB1 Casal de Malta e Jardim de Infância
Presente convite da Associação de Pais da Escola EB1 Casal de Malta e Jardimde-infância, para a festa de encerramento do ano lectivo, a realizar no dia 18 de
Junho de 2010.
O Sr. Presidente irá estar presente.

9. Clube Desportivo da Garcia.
Presente convite do Clube Desportivo da Garcia, para o almoço de
confraternização do clube integrado nas comemorações do 48º Aniversário do
Clube, a ter lugar no dia 10 de Junho.
A Secretária irá estar presente.

10. Isdom – Instituto Superior D.Dinis.
Presente Convite do Isdom para as essão solene comemorativa do dia do
Isdom, a ter lugar no dia 01 de Junho, no auditório do Isdom.
O Executivo tomou conhecimento.

11. Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande.
Presente convite da Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande, para
o desfile “Moda Marinha Grande 2010”, a ter lugar no dia 05 de Junho no Parque
Municipal de Exposições.
O Executivo tomou conhecimento.
__________________________________________________________


Ponto Três – Deliberações

1. Sport Lisboa e Marinha.
Presente ofício do Sport Lisboa e Marinha, a solicitar apoio para fazer face às
despesas com o Torneio de Futebol a realizar em França, na localidade de “
Fontenay-Sous –Bois”, de 11 a 13 de Junho.
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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.
Deliberação nº 47.

2. Escola Básica de Fonte Santa
Presente carta da Escola Básica de Fonte Santa, a solicitar o apoio para uma
visita de estudo a Constância dos 44 alunos da escola.
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 € 66,00 euros.
Deliberação nº 48.

3. Associação de Pais da Escola B1 de Casal de Malta e Jardim de Infância da
Marinha Grande.
Presente ofício da Associação de Pais da Escola B1 de Casal de Malta e Jardim
de Infância da Marinha Grande, a solicitar apoio para a festa de encerramento
do ano lectivo para as 158 crianças, pais, docentes e auxiliares da escola.
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 € 247,00 euros.
Deliberação nº 49.

4. Armando José Duarte Castro
Presente carta do Sr. Armando José Duarte Castro, solicitando apoio para o
lançamento do seu livro “ Ao Soprar da Cana”.
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 20 exemplares, ao preço unitário de …………..
Deliberação nº 50.

5. José Martins Saraiva
Presente carta do Sr. José Martins Saraiva, solicitando apoio para o seu livro
denominado “ A Paixão do Príncipe Hiram”, que terá o seu lançamento no dia 29
de Maio de 2010.
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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, adquirir 20 exemplares, ao preço unitário de 15,00 euros,
totalizando € 300,00 euros.
Deliberação nº 51.

6. Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio
Presente ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio solicitando
apoio para o VI Torneio de Andebol de Praia de S. Pedro de Moel, a realizar nos
dias 25,26 e 27 de Junho, integrando a participação de imensas equipas.
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 € 400,00 euros.
Deliberação nº 52.
______________________________________________________

Por nada mais haver a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião pelas vinte e
duas horas e trinta minutos e 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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