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ACTA NÚMEROACTA NÚMEROACTA NÚMEROACTA NÚMERO    QUINZEQUINZEQUINZEQUINZE    
 

No primeiro dia do mês de Setembro de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e 

quarenta e cinco minutos, nas instalações da Junta de Freguesia, sitas 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 Rocha Paixão 

• Rui Joaquim Agostinho Miranda 

• Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço  

• Liliana Maria Amorim da Costa 

___________________________________________________________________________ 
 
 

ANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIA    
    

� Foram recebidos pelo Executivo alguns elementos da Comissão organizadora da 

FAG dois mil e onze, realizada anualmente pela Associação Social Cultural e 

Desportiva de Casal Galego. 

Liliana Prior presidente da direcção entregou um exemplar do Projecto da Feira e 

produziu algumas considerações sobre o mesmo, destacando as dificuldades 

financeiras que sempre acontecem para suprir toa as despesas inerentes a esta 

importante realização. 

Todos os elementos da Comissão presentes nesta reunião fizeram questão de 

salientar que apesar de todas a dificuldades a sua entrega irá ser total para que uma 

vez mais este evento possa alcançar o êxito de aos anteriores, ou ainda maior, 

nomeadamente no que ao programa cultural diz respeito, do qual Nuno Freitas 

secretário da direcção fez um resumo de que está a ser preparado. 

Rui Miranda vogal do Executivo questionou a Comissão sobre o funcionamento das 

cozinhas dos restaurantes, que e anos anteriores produziam fumos incomodativos 

que em sua opinião terá contribuído para um menor número de visitantes. 

Liliana Prior esclareceu que há muito tempo as diversas comissões organizadoras 

da FAG e a equipa de vistorias internas da nossa cidade têm vindo a manifestar 

verbalmente e por escrito aos responsáveis da Autarquia esta situação e outras que 
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detectam quando procedem à inspecção obrigatória das cozinhas e restaurantes, 

disse ainda que a Câmara Municipal da Marinha Grande, proprietária das 

instalações procedeu já à substituição das campânulas, que têm agora o dobro da 

medida das anteriores, por isso melhor adaptadas às necessidades. Esperamos 

assim que a área da gastronomia adquira as condições consideradas ideais. 

O Presidente da Junta disse congratular-se por uma vez mais este certame tão 

importante para a Marinha Grande se realizar, salientando e louvando a 

disponibilidade de toda a comissão para enfrentar com determinação as condições 

particularmente difíceis em que este ano se irá realiza a feira. 

O presidente disse ainda que uma vez mais a comissão pode contar com a ajuda 

possível da Junta para que este importante evento possa manter ou aumentar o 

prestígio já alcançado a nível nacional, salientando não ter dúvidas que esta 

disponibilidade será subscrita por todo o Executivo da Junta de Freguesia da 

Marinha Grande. 

 

� A acta nº 14 foi aprovada por maioria, com 6 votos a favor e uma abstenção por 

parte da vogal Isabel Paixão por não ter estado presente. 

A exemplo das actas anteriores, fica registado que a referida maioria foi com a 

excepção do ponto quatro (informação financeira), por parte dos vogais do PSD, por 

considerarem insuficiente a informação que lhes é facultada nas reuniões do 

Executivo. 

 

        ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA    
 
 

� PPPPontoontoontoonto    Um Um Um Um ––––    Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da 2ª2ª2ª2ª    Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena AgostoAgostoAgostoAgosto    

� PonPonPonPonto Doisto Doisto Doisto Dois    ----    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência    

� Ponto Três Ponto Três Ponto Três Ponto Três ––––    DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações    

� PontoPontoPontoPonto    Quatro Quatro Quatro Quatro ––––    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

• PPPPonto Um onto Um onto Um onto Um ––––    Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da 1ª 1ª 1ª 1ª Quinzena de Quinzena de Quinzena de Quinzena de AgostoAgostoAgostoAgosto    de 2011de 2011de 2011de 2011    
    

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 1ª 

Quinzena do mês de Agosto. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 
_____________________________________________________________________________ 
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• Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois ––––    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência    

    
1.1.1.1. Município da Marinha GrandeMunicípio da Marinha GrandeMunicípio da Marinha GrandeMunicípio da Marinha Grande    

Presente ofício do Município da Marinha Grande, datado de 25 de Julho, a convidar o 

senhor Presidente da Junta, na qualidade de representante do Conselho Municipal da 

Educação a estar presente numa reunião no dia 6 de Setembro pelas 15.00 H no 

Auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

1. Discussão e aprovação da acta da reunião de 8 de Março de 2011; 

2. Balanço do ano lectivo de 2010/2011; 

3. Planificação do ao lectivo de 2011/2012; 

4. Competências e funcionamento do Conselho Municipal de Educação; 

5. Centros Escolares – Ponto da Situação; 

6. Outros Assuntos; 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.2.2.2. SOMSOMSOMSOM----    Sport Operário MarinhenseSport Operário MarinhenseSport Operário MarinhenseSport Operário Marinhense    

Presente email do Sport Operário Marinhense – departamento de Voleibol a convidar 

para a cerimónia de entrega de prémios às equipas participantes na 23ª edição do 

Torneio de Voleibol Praia de S. Pedro de Moel, este ano realizado na Praia Velha, 

(junto ao “Old Beach Club”), devido às más condições do areal em S. Pedro de Moel 

O Executivo tomou conhecimento, esteve presente o senhor Presidente da Junta 

 

3.3.3.3. Clube Desportivo e Recreativo AmieirinhenseClube Desportivo e Recreativo AmieirinhenseClube Desportivo e Recreativo AmieirinhenseClube Desportivo e Recreativo Amieirinhense    

Presente ofício do Clube Desportivo e Recreativo da Amieirinha datado de 17 de Julho 

2011, a convidar para o “1º Grande Prémio de Atletismo da Amieirinha a realizar no 

próximo dia 24 de Setembro pelas 17 horas, com entrega de prémios prevista para as 

18,30, seguido de uma sardinhada prevista para as 19.00 h  

O Executivo tomou conhecimento, estará presente o Presidente da Junta. 

 

4.4.4.4.     Baixo assinado enviado à Fundação INATELBaixo assinado enviado à Fundação INATELBaixo assinado enviado à Fundação INATELBaixo assinado enviado à Fundação INATEL    

Presente baixo assinado enviado à Fundação INATEL, por um grupo de sócios e de 

utentes permanentes e temporários daquela instituição, a solicitar esclarecimentos;  

� Ao verificar-se a existência de movimento de pessoas e estrutura de lazer 

estranhas ao Parque de Campismo de S. Pedro de Moel, com a propagação 

dos mais diversos boatos sobre a propriedade e condições de permanência dos 

sócios/utentes, poder-se-á concluir que a INATEL cedeu os seus direitos a 

deveres a outra entidade? 
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� Serão os sócios/utentes devidamente informados, pelos meios mais 

convenientes, sobre estas hipotéticas mudanças? 

� Na hipótese de uma eventual cedência ou concessão do Parque de Campismo 

de S. Pedro de Moel como serão acautelados os direitos e interesses dos 

utentes/sócios. 

Sobre este assunto o presidente informou o Executivo das diligências que encetou na 

tentativa de conhecer melhor a situação. Para o efeito, telefonou ao senhor Vereador 

Paulo Vicente, do qual não obteve informações que lhe permitisse ficar a conhecer 

toda a situação, por esse facto entrou em contacto com o responsável pelas 

instalações em S. Pedro de Moel que o remeteu para a direcção nacional em Lisboa, 

da qual não foi possível obter qualquer resposta. 

 

5.5.5.5. Clube Desportivo e Recreativo da AmieiraClube Desportivo e Recreativo da AmieiraClube Desportivo e Recreativo da AmieiraClube Desportivo e Recreativo da Amieira    

Presente ofício do Clube Desportivo e Recreativo da Amieira datado de 18 de Agosto a 

convidar para um espectáculo de Música ao Vivo, com a participação especial do 

artista Herman José, no dia 27 de Agosto de 2011 às 22.00 H 

O Executivo tomou conhecimento esteve presente a vogal com funções de secretária 

Isabel Freitas. 

_______________________________________________________________________ 

    

�     Ponto Três Ponto Três Ponto Três Ponto Três ––––    DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações    
    

6.6.6.6. Grupo Desportivo “Os Vidreiros”Grupo Desportivo “Os Vidreiros”Grupo Desportivo “Os Vidreiros”Grupo Desportivo “Os Vidreiros”    

Presente ofício do Grupo Desportivo e Recreativo “Os Vidreiros” datada de 03 de 

Agosto a solicitar apoio para a construção de Balneários novos por baixo da bancada 

do campo de jogos, cujo orçamente ascende a €10.500 euros. 

 

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, os membros da CDU apresentaram uma 

proposta para um apoio no valor de € 1.500,00 euros, os membros do PSD propuseram 

um apoio no valor de € 250,00 euros, pelo exposto o Executivo deliberou por maioria 

com quatro votos a favor por parte dos membros da CDU e três votos contra por parte 

dos membros do PSD, atribuir um apoio financeiro no valor de € 1.500,00 euros. 

Deliberação Nº 50Deliberação Nº 50Deliberação Nº 50Deliberação Nº 50    

 

7.7.7.7. Sporting Clube MarinhenseSporting Clube MarinhenseSporting Clube MarinhenseSporting Clube Marinhense    

Presente ofício do Sporting Clube Marinhense datado de 11 de Agosto, do 

departamento de patinagem artística a solicitar apoio para a realização do SARAU de 

Patinagem que vão realizar no próximo dia 24 de Setembro.  
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Referem ainda que este evento tem como objectivo mostrar o trabalho desenvolvido 

pelos seus atletas durante a época desportiva, propõem retribuir o gesto com um 

espaço publicitário nos Cartazes e durante o 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 unanimidade, atribuir 

um apoio financeiro no valor de € 300,00 euros. 

DeliberaçãoDeliberaçãoDeliberaçãoDeliberação    Nº 51Nº 51Nº 51Nº 51    

 

8.8.8.8. Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de JaneiroSociedade de Beneficência e Recreio 1º de JaneiroSociedade de Beneficência e Recreio 1º de JaneiroSociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro    

Presente ofício da Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro datado de 14 de 

Agosto, a solicitar a apoio para a realização da VI Passeio de BTT.- S.B.R. 1º 

Janeiro/Cidade da Marinha Grande, a levar a efeito no dia 5 de Outubro, concluem 

tomando ainda a liberdade de solicitar que a exemplo de anos anteriores a Junta de 

Freguesia seja o seu principal patrocinador, referem ainda que este evento tem uma 

previsão orçamental de € 3.000,00 euros.  

 

 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 € 150,00 euros. 

DeliberaçãoDeliberaçãoDeliberaçãoDeliberação    Nº 52Nº 52Nº 52Nº 52    

 

9.9.9.9. Associação “NEVO” PortugalAssociação “NEVO” PortugalAssociação “NEVO” PortugalAssociação “NEVO” Portugal    

Presente ofício Associação NEVO de Portugal datado de 23 de Agosto de 2011, 

a solicitar apoio para a realização da 1ª Conferência sobre Nevo Melanocitico 

Congénito Gigante. Na citada conferencia, contam com o apoio de diversas 

Associações e médicos interessados em transmitir os conhecimentos que 

possuem. 

� “Nevus Outréach – Estados Unidos da América 

� Neavus 2000” – França 

� Drª Heather Etchevers – Cientista Marselha 

� Dr Selim Bennaceur – Cirurgião Plástico – Paris 

� Drª Martinha Henriques – dermatologista – Portugal 

� Dr. Francisco Melo – Cirurgião Plástico - Portugal 
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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 financeiro no valor de € 250,00 euros. 

DeliberaçãoDeliberaçãoDeliberaçãoDeliberação    Nº 53Nº 53Nº 53Nº 53    

_____________________________________________________________________________________ 
    

� QuatroQuatroQuatroQuatro    ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira 

O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da Autarquia: 

 

Ordens de PagOrdens de PagOrdens de PagOrdens de Pagamento:amento:amento:amento:    

Do nº 414 ao nº 482, que totalizam (trinta e seis mil setecentos e sete euros e trinta 

e nove 36.707,39 €. 

 

Ordens de Pagamento de Tesouraria:Ordens de Pagamento de Tesouraria:Ordens de Pagamento de Tesouraria:Ordens de Pagamento de Tesouraria:    

O nº 447 e do nº 453 ao nº 461, que totalizam (dois mil seiscentos e cinquenta e um 

euros e noventa e oito cêntimos) 2.651,98 €. 

 

Alteração Orçamental nº 3Alteração Orçamental nº 3Alteração Orçamental nº 3Alteração Orçamental nº 3    

Foi presente a 3ª Alteração Orçamental à Despesa, que totaliza o valor de (mil e 

quinhentos euros) 1.500,00 €. 

    

Balancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de Fundos    

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 17/08/2011, que apresenta um 

total de disponibilidade no valor de (duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e 

quarenta e nove euros e oitenta e três cêntimos) 249.849,83 € 

    O Executivo tomou conhecimento. 

___________________________________________________________________________ 

 
APÓS A ORDEM DO DIAAPÓS A ORDEM DO DIAAPÓS A ORDEM DO DIAAPÓS A ORDEM DO DIA    

    

� O Presidente da Junta informou da visita de dois técnicos de empresas da 

especialidade que analisaram as condições de segurança do telhado do edifício da 

Junta de Freguesia. 

Os referidos técnicos constataram que a situação é mais grave do que inicialmente se 

suponha, pois o vigamento de toda a estrutura está em muito más condições 

verificando-se inclusivamente que o vigamento do lado Sul está também partido. 

Para iniciar o processo de resolução de tão preocupante problema, o presidente disse 

ter já iniciado a solicitação de orçamentos para a substituição total do telhado, 
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adiantando que para a realização da obra será necessário deixar as instalações livres 

de presença humana, esta necessidade liga-se ao facto do edifício não possuir placa 

sendo os tectos todos em estuque, existe sempre o perigo eminente do rompimento 

dos mesmos por materiais a aplicar na obra. 

Perante esta situação será necessário para assegurar os serviços mínimos da Junta, 

passar o funcionamento dos mesmos para a garagem se esta reunir as condições 

exigidas, ou alugar instalações provisórias que se situem o mais perto possível do local 

onde funciona a Junta. 

O membro do PSD Rui Miranda disse que se efectivamente as instalações se 

encontram em situação de causar danos deve proceder-se com urgência à sua 

reparação, sendo de opinião que para o efeito se devem pedir o maior número possível 

de orçamentos, referindo que conhece um ou mais empreiteiros que reúnem as 

condições exigidas para executar a obra. 

 

� A terminar as informações o Presidente deu conhecimento que no dia 31 de Agosto 

quarta-feira acompanhado por Telmo Rodrigues e Isabel Freitas, recebeu nas 

instalações da Junta de Freguesia a nova direcção do Atlético Clube Marinhense que 

veio apresentar cumprimentos e expor alguns dos problemas com que o Clube se 

debate, nomeadamente os relacionados com a situação que inesperadamente tiveram 

que enfrentar após as negociações da Câmara Municipal com a SAD da União 

Desportiva de Leiria que comtemplam como é já do conhecimento público a 

instalação de um campo sintético no Campo da Portela, fazendo questão de salientar 

que por desconhecerem totalmente o que a Câmara tinha negociado foram 

completamente apanhados de surpresa. Não deixando no entanto de considerar que 

na decisão existem muitos aspectos positivos, não só para o Atlético Clube 

Marinhense que apesar das muitas dificuldades a ultrapassar pode dar corpo ao seu 

projecto de instalações desportivas, mas também porque pensam que aquela zona da 

Marinha Grande ficará do ponto de vista urbanístico bastante enriquecida. 

Após pequena dissertação sobre outros assuntos relacionados com a vida da 

Colectividade, terminou o Presidente do Clube por apelar à melhor ajuda e 

cooperação da Junta de Freguesia da Marinha Grande, agradecendo 

simultaneamente o modo correcto e solidário como esta Autarquia tem pautado o seu 

comportamento para com este grande Clube que é o Atlético Clube Marinhense. 
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O membro do PSD Rui Miranda de imediato reagiu com indignação a esta 

informação do presidente. 

Fez questão que ficasse exarado em acta a indignação dos três membros do PSD 

por esta recepção aos Corpos Gerentes do Atlético Clube Marinhense não se ter 

realizado numa reunião ordinária como vem sendo hábito, com a presença de todos 

os membros do Executivo. Nas várias críticas que teceu sobre este assunto o 

senhor Rui Miranda envolveu nas mesmas o Presidente da Junta que em sua 

opinião também não actuou da maneira mais correcta. 

 

O Presidente da JuntaPresidente da JuntaPresidente da JuntaPresidente da Junta, não deixando de reconhecer alguma razão ao senhor Rui 

Miranda reiterou que o sucedido se deve apenas à circunstância dos membros dos 

Corpos Sociais do ACM insistirem na urgência da reunião e seria a única data que 

tinham disponível em período de tempo considerado útil para este encontro. 

O Presidente lembrou ainda que pode representar a Junta em qualquer acto de 

acordo com o Artº 38º nº 1 alínea a), “Competências do Presidente”. 

___________________________________________________________________________ 

Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião pelas 

vinte e três horas e quinze 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:Vogais:Vogais:Vogais:    
 

    Isabel Paixão _ 

 

    Rui Miranda –  

 

     Liliana Costa – 

 

     Conceição Cabaço –  

 


