Junta de Freguesia da Marinha Grande

ACTA NÚMERO VINTE E TRÊS
Aos dois dias do mês de Dezembro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e
trinta minutos, deu-se início a reunião ordinária do Executivo da Junta de
Freguesia, sob a presidência do Presidente Francisco Duarte, com a presença dos
seguintes vogais:
•

Telmo Alberto Marques Ribeiro Rodrigues

•

Isabel Maria Valente da Rocha Paixão

•

Rui Joaquim Agostinho Miranda

•

Liliana Maria Amorim da Costa

Não compareceram as vogais Maria da Conceição Roldão Santos devido a
compromissos profissionais e Isabel Maria Freitas por compromissos assumidos
com a organização da FAG, pelo que as suas faltas foram justificadas.
ANTES DA ORDEM DO DIA
A acta nº 22 não foi votada, por não ter sido distribuída antecipadamente, sendo
apreciada na próxima reunião.
A vogal Liliana Costa,
Costa solicitou a alteração da data da próxima reunião do
Executivo para o dia 15/12, que foi aceite por todos.
O Sr. Presidente solicitou que fossem analisados dois assuntos que não constam
da Agenda previamente distribuída: pedido de subsídio pela Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola de Picassinos 1 e Delimitação da Freguesia
da Marinha Grande – reapreciação, que foi aceite pelos membros presentes.
Também entregou a proposta do Plano de Actividades para 2011 e convocou uma
reunião do Executivo para apresentação e discussão das propostas, para o
próximo dia treze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos.
Seguidamente deu conhecimento da sua actividade em representação da Junta de
Freguesia: Aniversário da Orquestra Juvenil da Marinha Grande; FAG/2010 e do
enorme êxito que teve a representação da Junta de Freguesia com o tema 5ª Feira
da Espiga.
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ORDEM DO DIA
•

Ponto Um – Mapa de Trabalhos

•

Ponto Dois – Correspondência

•

Ponto Três – Deliberações

•

Ponto Quatro – Informação Financeira

_________________________________________________________________
•

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

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 2ª
Quinzena de Novembro.
O Executivo tomou conhecimento.
_________________________________________________________________
•

Ponto Dois – Correspondência

1. Liga dos Combatentes – Núcleo da Marinha Grande
Presente carta nº 198/09, da Liga dos Combatentes – Núcleo da Marinha Grande,
datada de 15 de Novembro de 2010, agradecendo o apoio concedido pela Junta
que permitiu a realização das obras efectuadas, tão necessárias ao bom
funcionamento da instituição.
O Executivo tomou conhecimento.
2. Agrupamento de Escolas de Nery Capucho
Presente ofício do Agrupamento de Escolas de Nery Capucho, com o nº 508,
datado de 17 de Novembro de 2010, agradecendo a colaboração prestada pela
Junta de Freguesia na prova de corta-mato, realizada nessa data.
O Executivo tomou conhecimento.
3. CEDILE
CEDILE – Centro de Diagnóstico por Imagem de Leiria
Presente carta da CEDILE – Centro de Diagnóstico por Imagem de Leiria, datada
de 29 de Outubro de 2010, que apresenta o Centro de Radiologia na Marinha
Grande CEDILE MG, que irá funcionar no nº 14-A da Rua Infante D. Henrique.
O Executivo tomou conhecimento.
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4.Estrela
4.EstrelaEstrela-dodo-mar Futebol Clube
Presente convite, do Estrela do Mar Futebol Clube, datado de 22 de Novembro de
2010, para jantar de Natal, promovendo um convívio entre amigos e simpatizantes
do Clube, no dia 18 de Dezembro pelas 20 horas, no Restaurante LENITRUTAS.
O Sr. Presidente estará presente.
5. Escola Básica Professor Francisco Veríssimo.
Presente convite das Professoras da Escola EB Professor Francisco Veríssimo na
Ordem e das Professoras Bibliotecárias do Agrupamento Guilherme Stephens,
para a sessão de inauguração da Biblioteca Escolar Francisco Veríssimo, no dia 30
de Novembro.
A Secretária Isabel Freitas esteve presente.
6. Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego.
Presente convite da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego,
com a refª SAD/42/2010, datado de 15 de Novembro de 2010, para almoço de
Natal para idosos institucionalizados, a realizar no dia 18 de Dezembro, pelas12,30
na sede da Associação.
O Sr. Presidente estará presente.
7. Grupo Desportivo
Desportivo e Recreativo das Figueiras.
Presente convite enviado pelo Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras,
datado de 25 de Novembro de 2010, a convidar o Sr. Presidente para integrar a
Comissão de Honra da 27ª Meia Maratona na Marinha Grande, que se irá realizar
no dia 01 de Dezembro, a partir das 9,30 horas.
Por compromissos anteriormente assumidos não será possível a presença do sr.
Presidente, que se fará representar pela Secretária Isabel Freitas.
__________________________________________________________________
•

Ponto Três – Deliberações

8. Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense
Presente carta da Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense, com a refª N/R
20/2010, datada de 18 de Novembro de 2010, a solicitar apoio em materiais para
poderem construir um muro no parque norte: 1300 blocos de cimento 14 metros de
areia lavada e 50 sacos de cimento.
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Depois de apreciado o pedido, o Executivo deliberou por unanimidade, apoiar com
os materiais solicitados a Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense, nos
termos do disposto na alínea l), do nº 6, do artº 34º da Lei nº 169/99 de 18 de
Setembro republicada em anexo na Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro.
DELIBERAÇÃO Nº 99
9. Agrupamento Escolas Nery Capucho - Escola Básica do 1º ciclo de Picassinos.
Presente ofício da Escola Básica do 1º Ciclo de Picassinos, datado de 16 de
Novembro de 2010, a solicitar apoio para a Visita de Estudo Anual a Lisboa dos
seus 101 alunos no dia 17 de Dezembro próximo, onde vão assistir a uma peça de
Teatro.
Depois de apreciado o pedido, o Executivo deliberou por unanimidade, atribuir o
apoio solicitado ao Agrupamento de Escolas de Nery Capucho - Escola Básica do
1º ciclo de Picassinos, no valor de 151,50 €, nos termos do disposto na alínea l),
do nº 6, do artº 34º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro republicada em anexo na
Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro.
DELIBERAÇÃO Nº 100
10. Agrupamento Escolas Guilherme Stephens - Jardim de Infância da Amieirinha
Presente ofício do Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens - Jardim de
Infância da Amieirinha, datado de 19 de Novembro de 2010, a solicitar apoio para a
realização da Festa de Natal dos seus alunos (70 crianças), a realizar no dia 19 de
Dezembro na Colectividade da Amieirinha.
Depois de apreciado o pedido, o Executivo deliberou por unanimidade, atribuir o
apoio solicitado ao Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens - Jardim de
Infância da Amieirinha, no valor de 105,00 €, nos termos do disposto na alínea l),
do nº 6, do artº 34º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo na
Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
DELIBERAÇÃO Nº 101
11. Paulo Filipe Cabete Ferreira
Presente carta do munícipe Paulo Filipe Cabete Ferreira, estudante universitário de
Coimbra, datada de 25 de Novembro de 2010 a solicitar, em nome dos quartanistas
do mestrado integrado de Engenharia Electrotécnica e de Computadores da
Universidade de Coimbra, a aquisição de um espaço de publicidade nas
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“plaquetes” do Cortejo da Queima das Fitas em que desfila o seu carro alegórico,
no próximo mês de Maio de 2011.
Depois de apreciado o pedido, o Executivo deliberou por unanimidade, adquirir um
espaço publicitário correspondente a 1/8 de página A5, no valor de 25,00 €, na
Revista do Cortejo da Queima das Fitas, à Associação Académica de Coimbra, nos
termos do disposto na alínea l), do nº 6, do artº 34º, da Lei nº 169/99, de 18 de
Setembro, republicada em anexo na Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
DELIBERAÇÃO Nº 102
12. SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla – Delegação Distrital de
Leiria
Presente convite da SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla –
Delegação Distrital de Leiria, datado de 22 de Novembro de 2010, para almoço de
Natal, a realizar no próximo dia 19 de Dezembro, no Restaurante Além -Tejo, nos
Marinheiros, pelas 12,30 horas. Envia também o programa de acção da Delegação
para 2011.
Considerando as grandes dificuldades com que se debate esta organização no
apoio aos portadores de esclerose múltipla e seus familiares, o Executivo deliberou
por unanimidade atribuir um subsídio à SPEM – Sociedade Portuguesa de
Esclerose Múltipla – Delegação Distrital de Leiria, no valor de 250,00 €, nos termos
do disposto na alínea l), do nº 6, do artº 34º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro,
republicada em anexo na Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
DELIBERAÇÃO Nº 103
13.Requerimento
13.Requerimento de Emília Inácia Gomes.
Presente requerimento de Emília Inácia Gomes, reformada, residente na Rua dos
Fazendeiros – Ribeira da Escoura – Pilado, solicitando a compra de uma sepultura
no cemitério do Pilado, com o nº 263, onde se encontra sepultado o marido,
Joaquim Vitorino Duarte, falecido em 21-10-2010.
Considerando a informação dos serviços que refere que a requerente reúne as
condições exigidas pelo regulamento do cemitério, para a aquisição solicitada, ao
abrigo da alínea d), do nº 6 do artº 34º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro,
republicada em anexo na Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou
por unanimidade, conceder à requerente Emília Inácia Gomes, a sepultura nº 263,
no Cemitério do Pilado.
DELIBERAÇÃO Nº 104
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14. ASSOCIAÇÃO PAIS
PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DE PICASSINOS1
Presente carta da Associação de Pais e Encarregados de Educação de Picassinos
1, datada de 30 de Novembro de 2010, a solicitar apoio para a realização da Festa
de Natal dos seus alunos.
Depois de apreciado o pedido, o Executivo deliberou por unanimidade, atribuir o
apoio solicitado Associação de Pais e Encarregados de Educação de Picassinos 1,
no valor de 151,50 €, nos termos do disposto na alínea l), do nº 6, do artº 34º, da
Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo na Lei nº 5-A/2002, de 11
de Janeiro.
DELIBERAÇÃO
DELIBERAÇÃO Nº 105
15. DELIMITAÇÃO DA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE – REAPRECIAÇÃO
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia deu conhecimento que a proposta
anteriormente aprovada pelos órgãos da freguesia da Marinha Grande não foi
aceite pela Assembleia de Freguesia da Maceira, que propôs algumas alterações.
Efectivamente, “constatou-se que o novo limite definido na zona do Vale de
Picassinos, não era coincidente com os limites reais existentes no território,
podendo no futuro suscitar dúvidas ou questões”, tendo os Srs. Presidentes das
Juntas de Freguesia da Marinha Grande e da Maceira decidido alterar os limites
das respectivas freguesias, como refere a acta da reunião efectuada no dia
30/11/2010, entre estes e os técnicos das Câmaras Municipais da Marinha Grande
e de Leiria.
Após análise da documentação apresentada, a Junta de Freguesia concorda com
as alterações propostas e delibera remetê-las à Assembleia de Freguesia, para
apreciação e deliberação, nos termos do nº 1, do art.º 14º, do Decreto-Lei nº
172/95, de 18 de Julho.
Nos termos do nº 3, do art.º 92º, da Lei nº 169/99 de 18.09, republicada em anexo
à Lei nº 5-A/2002, de 11.01, foi esta deliberação aprovada em minuta por
unanimidade.
DELIBERAÇÃO Nº 106

_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________
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•

Ponto Quatro – Informação Financeira

O Tesoureiro Telmo Rodrigues deu conhecimento da 3ª Alteração ao Orçamento
da Despesa no valor de 12.000,00 € nos reforços e 12.000,00 € nas anulações.
Apresentou de seguida os Movimentos Financeiros da Autarquia:
Ordens de Pagamento:
Do Nº 755 ao nº 789, que totalizam €18.366,35
Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 30/11/2010, que apresenta um
total de disponibilidade no valor de € 154.382,79.
O Executivo tomou conhecimento.
O vogal Rui Miranda,
Miranda após análise do mapa das Ordens de Pagamento, solicitou
ao Senhor Presidente esclarecimentos sobre o pagamento de Seguros de Pessoal
da autarquia à Fidelidade. Sugeriu que se pedissem propostas a outras
seguradoras, por achar o valor deste pagamento elevado.
_________________________________________________________________________
Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião
pelas vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos e da mesma se lavrou a
presente acta, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os
presentes.
Presidente –
Tesoureiro –
Vogais:
Isabel Paixão –
Rui Miranda –
Liliana Costa -
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