Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO NOVE
Aos cinco dias do mês de Maio de dois mil e onze, pelas vinte e duas horas,
nas instalações da Junta de Freguesia, sita na Rua 25 de Abril - Marinha
Grande, 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 Pereira de Freitas

•

Telmo Alberto Marques Ribeiro Rodrigues

•

Isabel Maria Valente da Rocha Paixão

•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos

•

Liliana Maria Amorim da Costa
ANTES DA ORDEM DO DIA

 A acta nº 08 foi aprovada por unanimidade.
Os elementos do Executivo do PSD aprovam a acta com excepção do ponto
dois (informação financeira), por considerarem a informação que lhes é
facultada nas reuniões do Executivo, não ser suficiente.
 Os vogais do PSD apresentaram uma declaração de voto, indicando a
razão da devolução das chaves do edifício da Junta de Freguesia, que
consta na acta anterior.
“ Os vogais do PSD, procederam à devolução da chave da Junta de
Freguesia, em virtude de terem deixado de ter tempo útil para se deslocarem a
esta sede, a fim de poder consultar os documentos da área financeira.
Dessa forma, propuseram os mesmos vogais ao restante executivo, que os
referidos documentos fossem consultados antes do início da ordem de
trabalhos de cada reunião.
A proposta não foi aceite pelos membros da CDU, pelo que à semelhança das
últimas reuniões, o ponto INFORMAÇÃO FINANCEIRA, por parte dos
membros do PSD, será sempre votado desfavoravelmente.
(documento anexo)
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ORDEM DO DIA


Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª e 2ª Quinzena Abril



Ponto
Ponto Dois - Correspondência



Ponto Três – Deliberações



Ponto Quatro – Informação Financeira

_____________________________________________________
_____________________________________________________
• Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª e 2ª Quinzena de Abril de 2011
Presente Mapas de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados
na 1ª e 2ª Quinzena de Abril.
O Executivo tomou conhecimento.

• Ponto Dois – Correspondência
1. Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território
Presente ofício do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, a
informar que se encontra disponível no Portal da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), o Relatório da
Consulta Pública e o Parecer Final da Comissão de Avaliação.
O Executivo tomou conhecimento.
2. Município da Marinha Grande
Presente ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande a informar que o nosso
pedido para resolução de vários problemas existentes na Rua Luís de Camões e
Manuel Pereira Roldão, já se encontram concluídos.
O Executivo tomou conhecimento.

3. Município da Marinha Grande
Presente convite do Município da Marinha Grande, para a Conferência “Inovação e
Competitividade”, proferida pelo Dr. Carlos Magno, a realizar no próximo dia 19 de
Abril, pelas 21 horas, no Auditório da Biblioteca Municipal.
O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente, por ser
dia de reunião de Executivo.
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4. Sociedade de Instrução e Recreio
Recreio 1º de Maio - Picassinos
Presente ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio – Picassinos, a
informar que vão comemorar o seu 90º Aniversário no dia 01 de Maio, e anexam
convite para o almoço de confraternização.
O Executivo tomou Conhecimento e esteve presente o Sr. Presidente da Junta.
5. Clube Recreativo Amieirinhense
Presente ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, a informar que inserido nas
comemorações do 25 de Abril, vão realizar um passeio de bicicletas pelas várias
colectividades da freguesia. Este passeio tem como objectivo a entrega de uma
lembrança acompanhada de um cravo a um membro de cada colectividade. Assim
solicitam a presença de alguém nas instalações da Junta de Freguesia para que
possa receber a lembrança.
O Executivo tomou conhecimento e esteve presente o Sr. Presidente da Junta.
6. Rancho Folclórico de Picassinos
Presente ofício do Rancho Folclórico de Picassinos a convidar para o jantar
comemorativo do seu 30º Aniversário, que se realiza no dia 10 de Junho pelas 19
horas, nas instalações da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Secretária Dª Isabel Freitas.
7. Partido Socialista
Ofício do Partido Socialista a informar que a exemplo dos anos anteriores vão
comemorar no dia 02 de Junho a tradicional festa da Quinta-Feira da Espiga no
recinto das Árvores, e solicitam a nossa habitual colaboração para limpeza do
recinto e acessos.
O Executivo tomou conhecimento e irá proceder em conformidade.
8. Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
Presente convocatória da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens para a 1ª
reunião de 2011, da Comissão Alargada, a qual se realizará no próximo dia 11 de
Maio, às 09h30, no Auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande.
Executivo tomou conhecimento e estará presente o Sr. Presidente da Junta.
9. Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local
Presente ofício do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local a
informar que vão realizar no próximo dia 18 de Maio uma Assembleia Geral
Extraordinária, e solicitam o acesso dos trabalhadores ao exercício do seu direito
de voto.
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O Executivo tomou conhecimento.
10. Atlético Clube Marinhense
Presente convite do Atlético Clube Marinhense para o almoço do 10º convívio de
Ex Atletas, a realizar no próximo dia 07 de Maio, no “Solar dos Noivos” na
Martingança.
O Executivo tomou conhecimento e irá estar presente o Sr. Presidente da Junta.
11. Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura
Presente convite da Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura para o
almoço de degustação das 7 Maravilhas Gastronómicas da Região de Leiria, a
realizar no próximo dia 05 de Maio no Restaurante Albergaria do Terreiro, pelas 13
horas.
O Executivo tomou Conhecimento.



Ponto Três – Deliberações

12. Drª Nelly Almeida – Psicóloga Clínica
Presente ofício da Drª Nelly Almeida, a solicitar uma actualização dos seus
honorários, pelo serviço de Psicologia prestado nesta Junta de Freguesia.
O Executivo deliberou por unanimidade indeferir a pretensão, para este
indeferimento, contribui fundamentalmente o actual quadro de congelamento de
salários para a Função Pública, sendo por esse facto eticamente reprovável a
actualização de honorários que solicita.
Foi ainda deliberado consultar a Ordem dos Psicólogos Portugueses, para a
possível clarificação das condições em que a mesma pode exercer as prestações
de serviço nesta Junta de Freguesia.
13. Clube de Ténis da Marinha Grande
Presente ofício do Clube de Ténis da Marinha Grande a informar que inscreveram
duas provas juvenis no Calendário Oficial de Provas da Federação Portuguesa de
Ténis. As provas terão lugar no Complexo Ténis Municipal nos dias 30 de Abril, 01
de Maio, 9 e 10 de Julho, e solicitam apoio financeiro para fazer face às despesas
realizadas com as mesmas.
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 financeiro no valor de € 500,00.
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Por pertencer aos Órgãos Sociais deste Clube, o Tesoureiro Sr. Telmo Rodrigues
ausentou-se da reunião durante este Ponto da Ordem de Trabalhos.

14. Associação Nacional da Espondilite Anquilosan
Anquilosante
Presente ofício da Associação Nacional da Espondilite Anquilosante, a solicitar a
atribuição de um subsídio anual, o qual se destina à implementação dos fins
previstos nos estatutos daquela Associação.
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 financeiro no valor de € 500,00.

•

Ponto Quatro - Informação Financeira

O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:
Ordens de Pagamento:
Do nº 200 ao nº 241, que totalizam (vinte e nove mil novecentos e sessenta e
três euros e vinte e seis cêntimos) 29.963,26 €.
Ordens de Pagamento de Tesouraria:
Com do nº: 215, que totaliza (cento e quarenta e dois euros e vinte e nove
cêntimos) 142,29 €
Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 04/05/2011, que apresenta
um total de disponibilidade no valor de 214.329,67 €
O Executivo tomou conhecimento.
_____________________________________________________________________
Por nada mais haver a tratar, o senhor 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.
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Presidente –
Secretário –
Tesoureiro –
Vogais:
Isabel Paixão –
Rui Miranda –
Conceição Santos –
Liliana Costa -
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