Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO SETE
SETE
Aos sete dias do mês de Abril de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e
quarenta e cinco minutos, 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 cinco foi aprovada por maioria com três votos a favor da CDU,
dois contra do PSD e uma abstenção do Vogal do PSD Sr. Rui Miranda
por não ter estado presente.
 O Presidente da Junta informou o Executivo que a Câmara Municipal vai
disponibilizar um Arquitecto para efectuar um estudo para o futuro Parque
de lazer da Amieira. Na próxima terça-feira (dia 12-04-2011) às 14 h, o
Arquitecto e os elementos da Junta que desejarem, irão deslocar-se ao
local para em conjunto analisar o espaço.
 A propósito da declaração de voto apresentada na reunião anterior pelas
duas vogais do PSD no Executivo da Junta de Freguesia, o Sr. Presidente
apresentou o seguinte comentário:
“ Sobre a declaração de voto apresentada pelas duas representantes do
PSD no Executivo descrita na Acta nº 5 do dia 03-03-2011, não posso deixar de
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lamentar que as autoras da mesma tentem de modo sobranceiro e incorrecto
produzir acusações de falta de comportamento democrático, não existindo em
minha opinião razões que justifiquem tão infeliz atitude.
Não se trata de uma reflexão pobre e de certo modo simplista que em nada
contribui para a sustentabilidade e desenvolvimento da nossa freguesia, como
se afirma na citada.
O meu comentário inserido na acta nº 4 à declaração de voto apresentada, não
teve minimamente a intenção de resultar como reflexão, o que pretendi e
continuo a pretender, é um melhor entendimento da responsabilidade que cabe
a todos os que têm como obrigação primeira, contribuir para a resolução dos
problemas das populações.
O que referi no meu comentário à declaração de voto, foi que tinha muita
dificuldade em compreender tal posição, mas nunca afirmei não a respeitar,
como é óbvio.
O que afirmei no comentário escrito e continuo com essa convicção é que os
assuntos presentes em reunião, se correctamente exarados em acta, a mesma
só tem que ser aprovada.
Quando refiro que a discordância dos elementos do PSD não tinha razão de
existir, claro que esta expressão se integra ainda na dificuldade de compreensão
atrás mencionada.
Não existe da minha parte qualquer intuito de imposição restritiva do direito à
liberdade inserta nos princípios constitucionais, a afirmação que esta só tem que
ser aprovada advêm da convicção democrática sobre os princípios elementares
da democracia.
Considero pouco sério politicamente, que esta minha posição possa ser
considerada de patamar de exigência que não faz sentido num País que é
democrático há mais de 35 anos.
Seria muito bom que os males da nossa democracia, se pudessem resumir a
algumas frases eventualmente menos bem colocadas num texto.
Não é justo que se vislumbre com tal ligeireza qualquer imposição restritiva do
direito à liberdade, parece-me uma interpretação pouco correcta e não existir
neste juízo de valor, a atitude mais consentânea com a atitude de fazer política
de forma clara e transparente
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Estranham que se afirme que possuem uma chave da Junta.
Então não é verdade que independentemente de quem a requereu, o grupo do
PSD possui uma chave da Junta que lhes permite, como já aconteceu, verificar a
veracidade das despesas conjugadas com os documentos existentes? Fazer
política de forma democrática passa também por comportamentos solidários e
pelo respeito do que está legalmente instituído incluindo o que à informação
financeira diz respeito o que até agora não aconteceu.
Este procedimento, que em minha opinião deixa transparecer uma atitude de
alguma desconfiança, coaduna-se ou faz sentido num País que é democrático
há mais de 35 anos? É esta a prática correcta da democracia? Talvez tenhamos
todos necessidade de reflectir, no sentido de aperfeiçoarmos a nossa
intervenção em prol do bem comum
Francisco Duarte
(documento anexo)
ORDEM DO DIA
DIA


Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena Março



Ponto Dois - Correspondência



Ponto Três – Deliberações



Ponto Quatro – Discussão e Aprovação da Conta de Gerência, do
Inventário, (Prestação de Contas 2010), Revisão do Orçamento e do
PPI de 2011



Ponto Cinco – Informação Financeira
______________________________________________________________

• Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª
2ª Quinzena de Março de 2011
Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados
na 2ª Quinzena de Março.
O Executivo tomou conhecimento.
_______________________________________________________________________
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•

Ponto Dois – Correspondência

1. Liga dos Combatentes - Núcleo da Marinha Grande
Presente ofício da Liga dos Combatentes a convidar o Sr. Presidente da Junta de
Freguesia, a estar presente na cerimónia comemorativa do “Dia do Combatente”,
Combatente”, a
realizar no dia 09 de Abril, junto ao Monumento aos militares do concelho mortos no
ex-Ultramar, situado no Parque Mártires do Colonialismo.
O Executivo tomou conhecimento e vai estar presente

2. ACAMG – Associação Concelhia das Associações da Marinha Grande
Presente email da ACAMG a convidar para uma reunião, a realizar no dia 28 de
Março no auditório do Estádio Municipal da Marinha Grande, junto enviam Ordem de
Trabalhos.
O Executivo tomou conhecimento e esteve presente o Sr. Presidente.
3. Município da Marinha Grande
Presente email da Câmara Municipal da Marinha Grande a apresentar o programa –
Ciclo Rural, que o CEPAE e a Câmara Municipal estão a prever para o dia 28 de
Maio, e solicitam o envolvimento da Junta de Freguesia.
O Executivo tomou conhecimento.
4. Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio
Presente ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio – Picassinos, no
qual descrevem toda a actividade desenvolvida por esta colectividade, solicitando no
mesmo ofício que a Junta de Freguesia da Marinha Grande lhes conceda um
parecer de modo a que seja reconhecido pelas entidades oficiais, a utilidade pública
desta instituição.
O Executivo apreciou o documento e votou por unanimidade dar satisfação ao
solicitado.
5. Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson
Presente ofício da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson a agradecer o
apoio financeiro que a Junta de Freguesia lhes atribuiu, para a realização das
diversas actividades que aquela associação prevê para o ano 2011, e enviam o
respectivo recibo.
O Executivo tomou Conhecimento.
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6. Município da Marinha Grande
Presente convite da Câmara Municipal da Marinha Grande, para a inauguração
da exposição “Talentos da Marinha Grande”, que se realiza no dia 02 de Abril,
pelas 18h00, na Galeria Municipal da Marinha Grande, situada no Edifício dos
Arcos, no Jardim Stephens.
O Executivo tomou conhecimento.
7. Agrupamento de Escolas de Guilherme Stephens
Presente ofício do Agrupamento de Escolas de Guilheme Stephens a informar que
irá promover um passeio de Bicicletas até ao Parque de Merendas da Portela no
próximo dia 08 de Abril, e solicitam a abertura dos W.C’s do referido parque.
O Executivo tomou conhecimento e irá proceder em conformidade.
8. Município da
da Marinha Grande
Presente ofício do Conselho Municipal de Educação – Divisão Educação, Desporto
e Intervenção Social, a convidar para a reunião a realizar no dia 08 de Abril pelas
14.30 horas no Auditório da Biblioteca Municipal.
O Executivo tomou conhecimento, vai estar presente p Sr. Presidente da Junta.

9. Município da Marinha Grande
Presente ofício do Município da Marinha Grande a informar que em relação ao
nosso pedido de rectificação da Estrada Principal nas Figueiras (junto à casa nº 19),
o mesmo já se encontra concluído.
O Executivo tomou conhecimento.
10. Escola Secundária Engº Acácio de Calazans Duarte
Presente ofício da Escola Secundária Engº Acácio de Calazans Duarte a convidar
para a Cerimónia Pública de entrega de prémios aos alunos que concluíram com
mérito o ano lectivo 2009/2010, a realizar no dia 08 de Abril pelas 21 horas, no
Auditório da Escola.
O Executivo tomou conhecimento, irá estar presente o Sr. Presidente da Junta.
11. Comissão de Combatentes da Garcia
Presente convite da Comissão de Combatentes do Ultramar naturais e residentes na
Garcia, para o Jantar convívio a realizar no dia 21 de Abril pelas 21 horas, no
Pavilhão Festivo da Capela da Garcia.

_____________________________ Acta sete – 07/04/2011________________________

5

Junta de Freguesia da Marinha Grande

O Executivo tomou conhecimento, irá estar presente o Sr. Presidente da Junta.
12. Sport Império Marinhense
Presente e.mail do Sport Império Marinhense a informar dos elementos constituintes
do novo elenco Directivo para o ano 2011/2012. Junto anexa lista.
O Executivo tomou conhecimento.
13. Clube Automóvel da Marinha
Marinha Grande
Convite do Clube Automóvel da Marinha Grande, para assistir à partida do Rally,
que se realiza dia 09 de Abril, pelas 14 horas e convida também para o Jantar a
realizar no mesmo dia, pelas 19.30 horas no Restaurante Regional Minhota.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Vogal Dª Maria da Conceição.

___________________________________________________________________


Ponto Três – Deliberações

14. Lagoinha Park
Presente ofício da Lagoinha Park, a informar que a exemplo de anos anteriores vão
realizar a 3ª Edição – Torneio Internacional – “Hotel Mar e Sol – Lagoinha Park, e
solicitam apoio financeiro para fazer face às despesas realizadas com a mesma.
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 € 250,00.
Deliberação nº 18
18
15. Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego
Presente ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego a
informar da realização do 14º Passeio de Cicloturismo de Casal Galego a realizar no
dia 01 de Maio, e solicitam um apoio, quer seja em troféus ou monetário, para
minimizar as despesas efectuadas.

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 100,00 Euros.
Por pertencer aos órgãos sociais desta Associação, a Dª Isabel Freitas ausentou-se
da reunião.
Deliberação nº 19
19
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16.Clube Recreativo Amieirinhense
Presente ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, a solicitar apoio para a
realização do 1º Grande Prémio de Atletismo, a realizar nas comemorações do
aniversário daquela Colectividade, no dia 24-09-2011.
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 100,00 Euros.
Deliberação nº 20
17.Rancho
17.Rancho Folclórico de Picassinos
Presente ofício do Rancho Folclórico de Picassinos, a solicitar a continuação do
apoio financeiro já habitual desta Junta de Freguesia, para poderem continuar a
desenvolver a Cultura Folclórica.
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 1.200,00 Euros.
Deliberação nº 21

18.Sociedade
18.Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense
Presente ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense a informar que
pretendem construir uma casa de banho para deficientes e reformular as casas de
banho para os homens. Para o efeito, solicitam a oferta de alguns materiais de
construção.

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
maioria, com quatro votos a favor da CDU e três contra do PSD, um apoio financeiro
no valor de 900,00 Euros.

Deliberação nº 22
______________________________________________________________



Ponto Quatro – Discussão e Aprovação da Conta de Gerência, do
Inventário, (Prestação de Contas 2010), Revisão do Orçamento e do
PPI de 2011
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1. Presente Conta de Gerência relativa ao exercício de 2010, apresenta:
Nas Receitas: 625.292,21 €; Saldo da Gerência anterior –60.020,29 €;
Operações de Tesouraria – 34.629,53 €, totalizando 719.942,03 €. Nas
Despesas: 570.240,93 €; Operações de Tesouraria – 34.629,53 € e Saldo
para a Gerência seguinte de 115.071,57 €, totalizando 719.942,03 €, que
aqui se dá por integralmente reproduzida para apreciação e votação.
Depois de discutido o assunto supra referido, o Executivo apreciou e aprovou os
referidos documentos por maioria com quatro votos a favor da CDU e três votos
contra do PSD, submetendo-os à aprovação da Assembleia, nos termos do art.º
34.º, n.º2, alínea d), da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada
em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
Nos termos legais, procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a mesma
sido aprovada por unanimidade.
Os membros do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto:
“A presente declaração de voto apresentada pelos elementos eleitos do PSD
neste Executivo, fundamenta-se nos seguintes factos:
Em análise aos documentos referentes à prestação de contas desta Junta de
Freguesia, apesar de tecnicamente estarem correctos, consideramos que:
Ponto nº 11 A elaboração do referido mapa deveria ter tido em linha de conta
outras sugestões no que respeita ao exercício financeiro. Sucessivas
propostas e alternativas por parte dos eleitos do PSD, têm vindo a ser
continuamente ignoradas por parte da CDU neste executivo.
Ponto nº 2 – Embora tenham de facto sido levadas em consideração algumas
das n/ propostas, consideramos que foram apenas aceites as que não
colidiam com os ideais da CDU. Isto é, esses elementos apenas
concordaram com propostas pontuais. Para sermos mais exactos, diremos
que eram propostas com relevância menor. A maioria das propostas
apresentadas pelos membros do PSD, não aceites pelos restantes elementos
deste executivo, nunca chegaram sequer a ser equacionadas, penalizando,
no nosso entender, os fregueses da Marinha Grande.
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Continuamos a defender que em matéria de melhorias, sociais, culturais,
económicas, quer na reparação de redes viárias, e, ou outras, as ideologias
partidárias devem ficar à margem.
Defendemos que não deve haver factores que causem efeitos negativos, no
que diz respeito a sinergias fundamentais entre todo o executivo, na
perspectiva do nosso contributo para a melhoria de vida dos fregueses da
Marinha Grande. Devem portanto, prevalecer os ideais de índole pessoal,
dentro dos conhecimentos que cada um de nós tem, relativamente à
realidade da nossa Freguesia.
Ponto nº 3 – Tendo em conta a decisão que iremos tomar em relação aos
documentos apresentados pelos eleitos da CDU neste executivo, queremos
apenas e tão só, referir (como já o fizemos noutras circunstâncias), que os
dinheiros públicos atribuídos a esta Junta de Freguesia, provenientes da
Autarquia e do Governo central, através do F.F.F., devem ser aplicados mais
de acordo com as prioridades aos vários níveis desta Freguesia, sem que
nenhum Lugar, família, ou qualquer munícipe em particular, sejam preteridos
em relação a outro, ou outros.
Ponto nº 4 – No mapa das contas de gerência relativas ao ano 2009,
apresentado e discutido neste mesmo local, no dia 5 do Mês de Abril do ano
2010, em que os elementos do Partido Social Democrata se abstiveram, ficou
claro que, no próximo orçamento, deveria existir mais rigor. Infelizmente, tal
não veio a acontecer.
Ponto nº 5 – Pelos factos acima mencionados, e porque já passámos a fase
das dúvidas, estando agora na fase dos porquês, face aos valores
apresentados e respectivas aplicações, resolvemos, por unanimidade, votar
contra as contas de gerência relativas a 2010.
Relativamente ao inventário desse mesmo ano, votamos favoravelmente,
depois de algumas rectificações, discutidas e aceites por unanimidade deste
executivo.
- Rui Miranda
- Liliana Costa
- Conceição Torres”
(documento anexo)
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Deliberação nº 22

2. Presente documentos relativos à 1ª Revisão do Orçamento de 2011 no
valor de € 115.071,57 e 1ª Revisão ao PPI de 2011 no valor de
€105.071,57 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 art.º 34.º, n.º2, alínea b), da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada
e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, apreciou e
votou os referidos documentos por unanimidade.
Nos termos legais, procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a
mesma sido aprovada por unanimidade.
Deliberação nº 23
3. Presente o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais
relativos a 31/12/2010, que aqui se dá por integralmente reproduzido,
para apreciação e votação.
Depois de discutido o assunto supra referido, o Executivo apreciou e
aprovou os referidos documentos por unanimidade submetendo-o à
apreciação da Assembleia, nos termos do art.º 34.º, n.º2, alínea d), da Lei
n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada em anexo à Lei n.º
5-A/2002, de 11 de Janeiro.
Nos termos legais, procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo
a mesma sido aprovada por unanimidade.
Deliberação nº 24
_______________________________________________________________________


Ponto Cinco – Informação Financeira

O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da
Autarquia:
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Ordens de Pagamento:
Do nº 134 ao nº 174, que totalizam (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta e
quatro euros e oitenta e cinco cêntimos) 25.440,85 €.
Ordens de Pagamento de Tesouraria:
Com o nº: 151, 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 06/04/2011, que apresenta
um total de disponibilidade no valor de 171.025,71 €
O Executivo tomou conhecimento.
______________________________________________________________________
Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião
pelas vinte e três horas e dez 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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