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ACTA NÚMERO QUINZE 

 
 
Aos treze dias do mês de Julho de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, reuniu em reunião ordinária o Executivo da Junta de Freguesia, sob a 

presidência da secretária Isabel Freitas, por impedimento legal do presidente, com a 

presença dos seguintes vogais: 

 

• Isabel Maria Valente Rocha Paixão 

• Rui Joaquim Agostinho Miranda  

• Liliana Maria Amorim da Costa 

• Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos 

 

Verificou-se a ausência do Sr. Presidente, que não pôde estar presente na reunião por 

esta ser coincidente com a sessão da Assembleia Municipal. 

 

ORDEM DO DIA 

 

�  Ponto Um – Mapa de Trabalhos  

� Ponto Dois – Correspondência 

� Ponto Três – Deliberações 

� Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

 
ANTES DA ORDEM DO DIA  
 

o A secretária Isabel Freitas informou que de acordo com o previsto na lei, vai 

substituir o senhor presidente da Junta nas suas férias, a partir de amanhã dia 

14 de Julho até 6 Agosto. 

___________________________________________________________________ 

 
� Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª quinzena de Junh o. 

 
1.  Presente mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 2ª 

quinzena de Junho.  

_____________________________________________________________________ 
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� Ponto Dois – Correspondência 

 

1. STAL – Sindicato dos trabalhadores da Administra ção Local. 

     Presente email do STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, 

de 19 de Junho , apresentando o seu voto de pesar sobre o falecimento do 

escritor José Saramago. 

    O Executivo tomou conhecimento. 

     

2. PCP - Partido Comunista Português. 

     Presente ofício do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de 22 de 

Junho,  informando da pergunta enviada ao governo sobre a “ grave situação na 

Escola Profissional e Artística da Marinha Grande”. 

         O Executivo tomou conhecimento. 

 

3.  Grupo Parlamentar do PCP – Partido Comunista Po rtuguês 

       Presente email com a cópia do que contem uma pergunta colocada ao Exmº 

Senhor Presidente da Assembleia da Republica com o seguinte assunto: 

 “Dificuldades no CAT – Centro de Atendimento a Toxicodependentes da Marinha 

Grande, Distrito de Leiria” . 

        Depois de tecidas algumas considerações acerca das várias dificuldades 

sentidas no CAT, nomeadamente com a falta de meios humanos, o referido 

Grupo Parlamentar pergunta? 

• O Governo confirma que o CAT da Marinha Grande vai continuar a funcionar? 

• Que medidas vai o Governo tomar para reforçar os meios humanos no CRI – 

Centro de Respostas Integradas de Leiria e no CAT – Centro de Atendimento a 

Toxicodependentes da Marinha Grande? 

• Porque o Governo não autoriza a contratação de médicos em carência através 

de recrutamento exterior? 

     O Executivo tomou conhecimento. 

 

4. Agrupamento de Escolas Nery Capucho . 

 Presente ofício do “Clube Mais Música” do Agrupamento de Escolas Nery 

   Capucho, de 28 de Junho , agradecendo a colaboração prestada a nível 

   de transporte de alunos às diversas escolas do pré-escolar da freguesia. 

     O executivo tomou conhecimento. 
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5. Associação Vivasolidário, IPSS. 

    Presente ofício da Associação Vivasolidário, IPSS. de 22 de Junho . Informando 

da celebração da escritura pública da Associação no dia 26/06/2010, na sede do 

Clube Desportivo e Recreativo da Amieira. 

     O Executivo tomou conhecimento. 

 

6. STAL – Sindicato dos trabalhadores da Administra ção Local.  

Presente ofício do STAL – Sindicato dos trabalhadores da Administração Local, 

de 2 de Julho,  informando sobre o plenário de trabalhadores a realizar no dia 5 

de Julho, na cantina da Câmara Municipal. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

7. Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson.  

      Presente ofício da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, de 30 de 

Junho,  a agradecer a colaboração prestada para a realização do 5º Encontro 

Nacional de Doentes de Parkinson, aproveitando para agradecer a extrema 

correcção e o excelente trabalho dos funcionários da autarquia. 

       O Executivo tomou conhecimento.     

     

8. ANAFRE – Tecnoforma. 

        Presente convite da parceria ANAFRE – Tecnoforma, de 15 de Junho , para 

sessão de esclarecimento a realizar no dia 26 de Junho (sábado) , no Auditório de 

Congressos de Aveiro, subordinado a diversas temáticas, tais como SIADAP, 

Obrigações Contabilísticas e Fiscais, Código dos Contratos Públicos e 

Procedimento Concursal. 

        As funcionárias Graça e Celeste estiveram presentes. 

        O Executivo tomou conhecimento. 

 

9. Sport Império Marinhense. 

    Presente convite do Sport Império Marinhense, do dia 02 de Junho , para o jantar 

comemorativo do 87º aniversário do clube, a ter lugar no dia 26-06-2010, no 

parque municipal de exposições. 

 Esteve presente a secretária do Executivo, Isabel Freitas. 

    O Executivo tomou conhecimento. 
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10. Sporting Clube Marinhense  

   Presente ofício do Sporting Clube Marinhense Presente de 12 de Junho de 2010,  

de acordo com o solicitado, a remeter o Relatório de Contas de 2009, assim como 

a composição dos Corpos Gerentes para o biénio 2010/2011.  

   O Executivo tomou conhecimento. 

 

11. Rotary Club da Marinha Grande. 

  Presente convite do Rotary Club da Marinha Grande, do dia 18 de Junho  para 

almoço, no dia 26 de Junho, no hotel Mar e Sol, S. Pedro de Moel, em que se 

realizará a transmissão de tarefas dos presidentes. 

 O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a secretária do Executivo, 

Isabel Freitas. 

 O Executivo tomou conhecimento. 

 

12. Município da Marinha Grande 

     Presente convite do Município da Marinha Grande, para o concerto com o 

Quarteto Blanc, integrado no 28º Festival de Música em Leiria, a ter lugar no dia 

26 de Junho, no Auditório do Museu do Vidro.   

         O Executivo tomou conhecimento.  

 

13. Jardim-de-infância da Boavista 

    Presente convite do Jardim-de-infância da Boavista, para o lançamento do livro   “ 

Brincar com as palavras – as lengalengas no “Jardim-de-infância ”, a realizar no 

dia 25 de Junho. 

        O Executivo tomou conhecimento.      

 

14. Junta de Freguesia da Vieira de Leiria. 

    Presente convite da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, para as sessões 

solenes comemorativas do 25º aniversário da elevação da Freguesia a Vila, a 

realizar nos dias 09 e 10 de Julho. 

    O Executivo tomou conhecimento. O senhor Presidente da Junta esteve presente. 
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15. VALORLIS – Valorização e Tratamento de Resíduos Sól idos, S.A 

 Presente convite da VALORLIS, do dia 7 de Julho para participar numa reunião 

da Comissão de Acompanhamento a ter lugar no dia 20 de Julho pelas 17.30 h na 

sede das instalações desta empresa. 

 O Executivo tomou conhecimento. A Secretária do Executivo, Isabel Freitas, 

estará presente. 

 

16. Polisaúde – Clínica de Reabilitação Auditiva . 

 Presente ofício da Polisaúde – Clínica de Reabilitação Auditiva, a solicitar a 

cedência de uma sala para realização de Rastreio Auditivo à população do 

concelho. 

 O Executivo tomou conhecimento. 

    ____________________________________________________________________ 

 

� Ponto Três – Deliberações 

 

1. Associação Social, Cultural e Desportiva de Casa l Galego. 

Presente ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, a 

solicitar apoio para a realização de actividades desportivas e recreativas com os 

idosos do concelho, abrangidos por esta instituição de solidariedade social. 

A Secretária, Isabel Freitas, ausentou-se da sala no momento da atribuição do 

subsídio, por pertencer aos órgãos sociais do Clube. 

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 € 170,00 euros. 

 Deliberação nº 63. 

 

2. Rancho Folclórico de Picassinos . 

Presente documento do Rancho Folclórico de Picassinos a apresentar a sua nova 

proposta de logótipo, cuja alteração relativamente ao anterior, passará a 

contemplar o Brazão da Junta de Freguesia da Marinha Grande. 

         O Executivo tomou conhecimento, salientando que aceitava a proposta, 

congratulando-se com a ideia. 

         Deliberação nº 64. 
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 3. Agrupamento 36 – Corpo Nacional de Escutas - Ma rinha Grande 

  Presente ofício do Corpo Nacional de Escutas, solicitando apoio para as 

comemorações do 20º aniversário do CNE e o 2º da geminação com 2 

agrupamentos de escuteiros alemães, de onde virão cerca de 47 pessoas. 

  Propõem que o apoio possa traduzir-se em:  

- oferta de lembranças,  

- oferta de almoço,  

- oferta de postais  

- visita ao Oceanário.  

  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 e conceder lembranças para os 

50 pessoas visitantes. 

  Deliberação nº 65. 

 

3. Sporting Clube Marinhense. 

  Presente ofício do Sporting Clube Marinhense a solicitar apoio para o 3º Torneio 

Basquetebol e Hóquei Patins desde os minis aos veteranos de 3X3 – 24 horas, que 

vai realizar nos seus pavilhões desportivos nos próximos dias 24 e 25 de Julho. 

�   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 500,00 €. O vogal Rui Miranda ausentou-

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

da Colectividade. 

   Deliberação nº 66 

_________________________________________________________ 

 

� Ponto Quatro – Informação Financeira 

o O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da 

Autarquia: 

 

o Ordens de Pagamento: 

Do Nº 415 ao nº 467 e do 478 ao nº 480, que totalizam € 46.270,70 (quarenta e 

seis mil duzentos e setenta euros e setenta cêntimos). 
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o  Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria:  

        Do Nº 468 ao nº 477 que totalizam € 4.407,00 (quatro mil quatrocentos e sete 

euros).      

 

o  Balancete do Movimento de Fundos 

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 12/07/2010, apresenta um 

total de disponibilidade no valor de € 63.132,78 (sessenta e três mil cento e trinta 

e dois euros e setenta oito cêntimos). 

 

          _________________________________________________________________ 

 

Por nada mais haver a tratar, a secretária deu por encerrada a reunião pelas vinte e 

duas horas e trinta minutos da mesma se lavrou a presente acta, que depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.  

 

 

Secretário – 

 

Tesoureiro – 

 

Vogais: 

 

Isabel Paixão 

 

Rui Miranda 

 

Conceição Santos 

 

Liliana Costa 


