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ACTA NÚMERO DEZOITO 
 
Aos dezasseis dias do mês de Setembro 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, realizada no Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, 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  

• Liliana Maria Amorim da Costa 

• Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos 

 

ORDEM DO DIA 

  
� Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª quinzena de Sete mbro 

� Ponto Dois - Correspondência 

� Ponto Três – Deliberações 

� Ponto Quatro – Informação Financeira 

 
 

� Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª quinzena de Sete mbro 

� Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos 

realizados na 1ª quinzena de Setembro. 

 
� Ponto Dois – Correspondência 

 

1. Agrupamento Escolas Guilherme Stephens – Jardim- de-infância de 

Marinha Grande  

Presente ofício do Jardim-de-infância da Marinha Grande a agradecer o 

apoio dado pela Junta de Freguesia, salientando que tem sido um apoio 

indispensável para a concretização dos objectivos pedagógicos daquela 

escola. 
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Termina dizendo que as crianças que ficam na expectativa de ver renovado o 

apoio dos anos anteriores. 

Conclui referindo que renova os agradecimentos assim como o convite para 

quando o senhor presidente entender como oportuno visite aquele Jardim-

de-infância. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2. Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administ ração Local  

Presente carta do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração 

Local de 02 de Setembro a informar que ao abrigo do artº nº 392 e 

seguintes do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas e dos 

artºs 530 a 543º do Código de Trabalho a comunicar que promove uma 

greve nacional a efectuar das 00.00 H às 24.00 h do dia 20 de Setembro de 

2010. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

3. Rede Social – Banco Local de Voluntariado do Con celho da Marinha 

Grande 

Presente email da rede social a remeter documentação para divulgação da 

abertura do espaço “Marinha Social” . 

• Objectivos do Banco Local de Voluntariado: 

o Promover o encontro entre a oferta e procura de voluntariado e 

organizações; 

o Sensibilizar os cidadãos para o voluntariado; 

o Divulgar programas e oportunidades de voluntariado; 

o Contribuir para o aprofundamento do conhecimento do 

voluntariado; 

o Acolher candidaturas de pessoas interessadas em fazer 

voluntariado e encaminhá-las para organizações promotoras de 

voluntariado; 

o Disponibilizar ao público informações sobre o voluntariado; 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

4. Clube Automóvel da Marinha Grande  
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Presente convite do Clube Automóvel da Marinha Grande para estar 

presente na partida do “RALLYE CENTRO DE PORTUGAL” na sexta feira 

dia 17 pelas 17,30 H junto ao Parque da Cerca, a que se seguirá um jantar 

servido num restaurante da Marinha Grande pelas 19,30 h. Convidam ainda 

para assistir na mesma noite à Superior Especial Urbana da Marinha Grande 

pelas 22,15, estendendo o convite para a entrega de prémios do rali que se 

realiza no dia 18 de Setembro às 18,30 h junto ao Parque da Cerca. 

O Executivo tomou conhecimento, estará presente a secretária Isabel Freitas 

 

5. Sporting Clube Marinhense 

Presente email a convidar para a apresentação da época 2010/2011 nas 

modalidades de: Basquetebol, Hóquei Patins, Hip-Hop, Patinagem, 

Taekwondo e Yoga, no dia 18 de Setembro no Pavilhão da Embra pelas 

17,00 h. 

O Executivo tomou conhecimento, estará presente o Presidente da Junta 

______________________________________________________________ 

 

� Ponto Três – Deliberações 

 

6. ASURPI – Associação Sindical União dos Reformado s Pensionistas e 

Idosos 

Presente carta da ASURPI, a solicitar apoio para uma iniciativa que vão 

levar a efeito durante o mês de Outubro, nomeadamente a “Festa dos 

Saberes e dos Sabores” a realizar em 30 e 31 de Outubro no edifício do 

antigo mercado (Edifício da Resinagem), pretendem assim assinalar 

condignamente o “DIA DO IDOSO” com um vasto programa cultural, 

incluindo duas mesas redondas, a primeira sobre o tema: “Associativismo 

uma Força nas Mãos do Povo”, a segunda “OS IDOSOS UMA FONTE 

INESGOTÁVEL DE ENSINAMENTOS”, exposição de artesanato doces e 

licores, actuação de diversos grupos de animação cultural do nosso 

Concelho. 

 

 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, atribuir um apoio no valor de 100,00 euros. 
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 Maioria com 4 votos a favor da CDU e 3 votos contra do PSD, tendo os 

membros do PSD apresentando uma proposta de atribuição de € 50,00 

euros. 

Deliberação nº 72 

 

7. Atlético Clube Marinhense 

Presente carta do ACM, a solicitar colaboração para a realização de algumas 

intervenções no sentido de dotar o velho “Campo da Portela” de condições 

mínimas de utilização, enviando um levantamento de necessidades primárias 

urgentes; 

o Iluminação deficiente, impede actividades em período nocturno 

o Nivelamento do piso do recinto do jogo 

o Pintura de balizas 

o Reparação da velha bancada (com tábuas podres) 

o Reparação dos dois principais balneários; 

o Limpeza de ervas na periferia do recinto do jogo; 

o Limpeza de linhas de água em volta do recinto do jogo, entre outros. 

 

O Presidente da Junta  propôs um apoio no valor de dois mil euros para as 

reparações referidas, e eventualmente a colaboração na limpeza do recinto 

de jogo, proposta subscrita pelos vogais da CDU. 

 

Os vogais do PSD pela voz do vogal Rui Miranda  disse que não estavam 

de acordo que fossem atribuídas verbas financeiras, mas sim que Junta 

fizesse os serviços a seguir indicados: 

o Nivelamento do piso do recinto do jogo 

o Reparação da velha bancada (com tábuas podres) 

o Limpeza de ervas na periferia do recinto do jogo; 

o Limpeza de linhas de água em volta do recinto do jogo; 

À proposta apresentada o Presidente da Junta informou que a Junta de 

Freguesia não possui equipamentos e meios humanos para a execução dos 

serviços solicitados pelo A.C.M. e propostos pelos membros do PSD. Na 

perspectiva da Junta eventualmente vir a contratar meios para a execução 

dos mesmos, pagaria verbas que ultrapassariam os dois mil euros 

propostos pela CDU. 
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Perante este esclarecimento o vogal do PSD Rui Miranda , reformulou a 

proposta inicial, propondo a atribuição de um apoio financeiro no valor de 

quinhentos euros, e se possível a colaboração na limpeza do recinto de 

jogo.  

 

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 4 votos a favor da CDU e 3 votos contra do PSD, atribuir 

um apoio no valor de € 2.000,00 euros. 

Deliberação nº 73 

 

8. Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeir o 

Presente carta da SIR – Ordem a solicitar apoio para a realização da quinta 

edição do Passeio BTT da cidade da Marinha Grande, a realizar no dia 5 de 

Outubro, referem que têm um orçamento superior a três mil euros, solicitando 

que seja um dos principais patrocinadores do evento. 

 

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 atribuir um apoio no valor de €150,00 euros 

Maioria com 4 votos a favor do PSD e 3 votos contra do CDU, tendo os 

membros da CDU, apresentando uma proposta de atribuição de € 100,00 

euros. 

Deliberação nº 74 

 

9. FAG – 21ª Feira Nacional de Artesanato e Gastron omia Mª Grande 

2ª Prova de Resistência de BTT 

Presente carta da Comissão da FAG/2010, a solicitar apoio para a realização 

da 2ª Prova de BTT integrada na FAG, tem esta como objectivo dinamizar o 

evento em causa, trazendo mais público ao evento, o custo desta realização 

têm a ver principalmente com a aquisição de prémios e lembranças. 
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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 € 100,00 €. 

A vogal com funções de secretária Isabel Freitas, ausentou-se da sala 

aquando da deliberação, pelo facto de pertencer aos órgãos sociais da 

Colectividade. 

Deliberação nº 75 

 

10. Sport Império Marinhense 

Presente carta do SIM, a solicitar apoio para a realização do Concurso de 

Pesca Desportiva de Mar, a realizar no próximo dia 3 de Outubro, os custos 

desta realização são essencialmente com a aquisição de lembranças 

condignas para os participantes.  

 

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 € 100,00 euros. 

Deliberação nº 76 

________________________________________________________ 

 

� Ponto Cinco – Informação Financeira 

 

o O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da 

Autarquia: 

o Ordens de Pagamento: 

Do Nº 577 ao nº 610, que totalizam € 5.050,22 (cinco mil e cinquenta euros e 

vinte e dois cêntimos). 

o  Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria:  

        Do Nº 582 ao nº 593 que totalizam € 2.595,19 (dois mil quinhentos e 

noventa e cinco euros e dezanove cêntimos).      

o  Balancete do Movimento de Fundos 

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 15/09/2010, apresenta 

um total de disponibilidade no valor de € 136.630,43 (cento e trinta e seis 

mil seiscentos e trinta euros e quarenta e três cêntimos).  
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Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião 

pelas vinte duas 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 


