Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO VINTE E UM
Aos quinze dias do mês de Dezembro de dois mil e nove, pelas vinte e uma horas e
trinta 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

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos

•

Liliana Maria Amorim da Costa

ANTES DA ORDEM DO DIA



O Presidente da Junta deu conhecimento ao Executivo da situação em que se
encontra o Protocolo de Delegação de Competências da Câmara Municipal na
Junta de Freguesia.
Porque o Protocolo não foi ainda ratificado em reunião de Assembleia de
Freguesia e porque a Câmara está a proceder a balanço do armazém, as britas
e emulsões só passarão a ser fornecidas a partir de meados de Janeiro.



Rui Miranda vogal do executivo, sugeriu que, de futuro, a ordem de trabalhos
das reuniões fossem apresentadas de um modo formal.
Apelou também para que de futuro alguns documentos inerentes à reunião
fossem distribuídos com maior antecedência.

ORDEM DO DIA


Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª e 2ª Quinzenas de Novembro



Ponto Dois – Plano de Actividades Orçamento, e PPI



Ponto Três – Mapa de Pessoal



Ponto Quatro - Leitura da correspondência
 Correspondência diversa
 Apoios solicitados



Ponto Cinco - Informação Financeira
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 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª e 2ª Quinzenas de Novembro


Distribuído o mapa de trabalho da Junta de Freguesia, referente à primeira
quinzena de Novembro, não mereceu qualquer comentário por parte dos
membros do executivo.



Para além dos Mapas apresentados, o Sr. Presidente deu a conhecer aos
restantes membros do executivo como têm decorrido as obras.



O Executivo tomou conhecimento.

 Ponto Dois – Plano de Actividades, Orçamento e PPI
Presentes, o Plano de Actividades e os documentos previsionais para o ano
2010.
Orçamento no valor de € 632.801,00 (seiscentos e trinta e dois mil oitocentos e
um euros).
PPI no valor de € 160.350,00 (cento e sessenta mil trezentos e cinquenta euros)
que aqui se dão por integralmente reproduzidos para apreciação e votação.
Depois de discutido o assunto supra referido e verificando-se que se encontra
de acordo com a legislação em vigor, o Executivo, nos termos do artº 34. Nº 2,
alínea a) da lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5A/2002 de 11 de Janeiro apreciou e votou os referidos documentos por
unanimidade.
Posta a votação foi a presente deliberação aprovada em minuta por
unanimidade.

 Ponto Três – Mapa de Pessoal
Presente Mapa de Pessoal para o ano 2010, com a indicação do numero de
postos de trabalho que esta Junta de Freguesia carece para o
desenvolvimento das respectivas actividades.
Depois de discutido o assunto supra referido e verificando-se que se encontra
de acordo com a legislação em vigor, o Executivo, nos termos do artº 4 da Lei
12-A/2008 de 27 de Fevereiro apreciou e votou os referidos documentos por
unanimidade, com sete votos a favor, zero votos contra e zero abstenções.
Posta a votação foi a presente deliberação aprovada em minuta por
unanimidade, com sete votos a favor zero votos contra, e zero abstenções.

 Ponto Quatro - Leitura da correspondência
 Correspondência diversa
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1. Município da Marinha Grande


Presente ofício a convidar o Presidente da Junta de Freguesia para Cerimónia
de Recepção aos Professores, a ter lugar no Auditório do Museu do Vidro pelas
10.00 h do dia 21 de Dezembro.



O senhor Presidente da Junta esteve presente.

2. Conselho Geral da ESEACD – Escola Secundária Eng.º Acácio Calazans
Duarte


Presente ofício a convocar o Presidente da Junta de Freguesia na qualidade de
membro do Conselho Geral, para uma reunião no dia 15 de Dezembro de 2009.



O Presidente não pode estar presente por ser dia de reunião de Executivo.

3. Associação Novo Olhar


Presente ofício a convidar o Presidente da Junta para a estreia do documentário
“Cabo Azul” a realizar no dia 15 de Dezembro no Teatro Miguel Franco em
Leiria.



O Presidente não pode estar presente por ser dia de reunião de Executivo.

4. Conferência de S. Vicente de Paulo


Presente ofício a convidar o Presidente da Junta para estar presente na Festa
de Natal, a realizar no dia 19 de Dezembro, no Parque Municipal de Exposições,
destinada às crianças mais carenciadas da nossa comunidade.



Estará presente o vogal do Executivo Rui Miranda.

5. CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental da Marinha
Grande


Presente ofício a apresentar o CAFAP e a informar que funciona como resposta
social, criada pela Associação O.T.L do Sport Operário Marinhense/IPSS, onde
informava simultaneamente os objectivos que motivaram a sua criação.



No mesmo ofício solicitava um pedido de colaboração, nomeadamente apoio
num transporte de mobílias de uma habitação em Vieira de Leiria para outra
habitação de famílias carenciadas situada na Av. do Vidreiro, na Marinha
Grande.



A Junta cedeu o transporte solicitado.
_____________________________Acta Vinte e Um 15/12/2009______________________

3

Junta de Freguesia da Marinha Grande

 Apoios solicitados.
6. Associação de Pais Encarregados de Educação de Picassinos


Presente ofício a solicitar apoio para a aquisição de lembranças de Natal para as
crianças.



Dando cumprimento ao disposto na alínea l) do nº 6, do artº 34º, da Lei nº
169/99, republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo
deliberou atribuir a importância de € 1,50 por aluno, num total de € 160,50 euros
Deliberação Nº 164

7. Escola Básica do 1º Ciclo de Pero Neto


Presente ofício a solicitar apoio para uma visita de estudo.



Dando cumprimento ao disposto na alínea l), do nº 6, do artº 34º, da Lei nº
169/99, republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo
deliberou atribuir a importância de € 1,50 por aluno, num total de € 37,50 euros.
Deliberação Nº 165

8. Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do jardimde-infância da Pedrulheira.


Presente ofício a solicitar apoio para a Festa de Natal dos alunos.



Dando cumprimento ao disposto na alínea l), do nº 6, do artº 34º, da Lei nº
169/99, republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo
deliberou atribuir a importância de € 1,50 por aluno, num total de € 75,00 euros.
Deliberação Nº 166

9. Jardim-de-infância das Trutas


Presente ofício a solicitar apoio para a Festa de Natal das crianças



Dando cumprimento ao disposto na alínea l), do nº 6, do artº 34º, da Lei nº
169/99, republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo
deliberou atribuir a importância de € 1,50 por aluno, num total de € 75,00.
Deliberação Nº 167

10. Escola Básica do 1º Ciclo da Amieira


Presente ofício a solicitar apoio para uma visita de estudo.
_____________________________Acta Vinte e Um 15/12/2009______________________

4

Junta de Freguesia da Marinha Grande


Dando cumprimento ao disposto na alínea l), do nº 6, do artº 34º, da Lei nº
169/99, republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo
deliberou atribuir a importância de € 1,50 por aluno, num total de € 37,50.
Deliberação Nº 168

 Ponto Cinco - Informação Financeira
11. O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:

o Ordens de Pagamento:
Do nº 864 ao nº 906 e a nº 914, que totalizam € 17.238,90 (dezassete mil duzentos
e trinta e oito euros e noventa cêntimos)

o Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria
Do nº 874 ao nº 879 e do nº 907 ao nº 909, que totalizam € 3.882,70 (três mil
oitocentos e oitenta e dois euros e setenta cêntimos)

o Balancete do Movimento de Fundos:
Presente o Balancete do Movimento de Fundos referente ao dia 14 de Dezembro de
2009, que apresenta um total de disponibilidades no valor de € 89.782,41 (Oitenta e
nove mil setecentos e oitenta e dois euros e quarenta e um cêntimos).

Por nada mais haver a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião pelas vinte e
três horas e vinte cinco minutos, da qual se lavrou a presente acta, que depois de lida e
aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.

Presidente –

Secretário –

Tesoureiro –

Vogais:
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Isabel Paixão

Rui Miranda

Conceição Santos

Liliana Costa
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