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ACTA NÚMEROACTA NÚMEROACTA NÚMEROACTA NÚMERO    DEZDEZDEZDEZANOVEANOVEANOVEANOVE    
 

Aos três dias do mês de Novembro de dois mil e onze, pelas vinte e duas horas, 

nas instalações da Junta de Freguesia de Marinha Grande, sitas na Rua 25 de 

Abril, 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    

    
    

� A acta nº 18 foi aprovada por unanimidade. Exclui-se desta unanimidade o 

ponto quatro (informação financeira), por os vogais do PSD 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 2222ª ª ª ª Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena de Outubrode Outubrode Outubrode Outubro    

• 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 2222ª ª ª ª Quinzena de Quinzena de Quinzena de Quinzena de OutubroOutubroOutubroOutubro        
    

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 

2ª Quinzena do mês de Outubro. 

O Executivo tomou conhecimento. 

_________________________________________________________________________ 
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• Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois ––––    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência    
    

1.1.1.1. Associação de Dadores Benévolos de SangueAssociação de Dadores Benévolos de SangueAssociação de Dadores Benévolos de SangueAssociação de Dadores Benévolos de Sangue    

Presente ofício da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 20 de 

Outubro e recepcionado a 27 do mesmo mês, a convidar para estar presente num 

evento que vão realizar no dia quatro de Novembro de dois mil e onze pelas vinte 

e uma horas no Hotel Cristal na Marinha Grande, inserido nas comemorações do 

seu 35º aniversário, cujo programa consta do seguinte: 

• Entrega de emblemas e galardões dos que ao longo da vida têm, 

altruisticamente, ajudado a salvar vidas humanas. 

• Homenagem ao fundador e Presidente da Associação Salviano Cabral 

Ferreira, pelo percurso de uma vida de dedicação à dádiva de sangue 

voluntária e ao seu movimento associativo 

O Executivo tomou conhecimento, estará presente o Sr. Presidente. 

 

2.2.2.2. Associação MOHER Associação MOHER Associação MOHER Associação MOHER ––––    Associação Para o Desenvolvimento de S.Associação Para o Desenvolvimento de S.Associação Para o Desenvolvimento de S.Associação Para o Desenvolvimento de S.    Pedro de MoelPedro de MoelPedro de MoelPedro de Moel 

Presente ofício da Associação MOHER, recepcionado a vinte e seis de Outubro de 

dois mil e onze, a convidar para o Jantar comemorativo do seu 3º aniversário, a 

realizar no dia 5 de Novembro pelas vinte horas no Hotel Miramar em S. Pedro de 

Moel. 

                                O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente. 

 

3.3.3.3. Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Professor Alberto Nery CapuchoEscola Básica do 2º e 3º Ciclos Professor Alberto Nery CapuchoEscola Básica do 2º e 3º Ciclos Professor Alberto Nery CapuchoEscola Básica do 2º e 3º Ciclos Professor Alberto Nery Capucho    

Presente ofício da Escola Professor Alberto Nery Capucho de vinte e quatro de 

Outubro e recepcionado a vinte e oito do mesmo mês a convidar para estar 

presente na sessão de apresentação do Agrupamento no dia catorze de Outubro 

pelas nove horas na escola acima referida. 

O Executivo tomou conhecimento, por motivos de agenda não foi possível estar 

alguém presente. 
 

4.4.4.4. Liga dos CombLiga dos CombLiga dos CombLiga dos Combatentes “Núcleo da Marinha Grandeatentes “Núcleo da Marinha Grandeatentes “Núcleo da Marinha Grandeatentes “Núcleo da Marinha Grande””””    

Presente ofício da Liga dos Combatentes “Núcleo da Marinha Grande, a convidar 

para estar presente no dia treze de Novembro, na cerimónia de Comemoração do 

93º Aniversário do Armistício da 1ª Grande Guerra, com início às dez horas na Av. 

D. Dinis junto ao monumento aos Combatentes da 1ª Guerra Mundial com 

deposição de uma coroa de flores, seguido de um minuto de silêncio assinalado 

com a presença de uma Força Militar 

O Executivo tomou conhecimento, estará presente o Sr. Presidente. 
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5.5.5.5. Liga dos Combatentes “Núcleo da Marinha GrandeLiga dos Combatentes “Núcleo da Marinha GrandeLiga dos Combatentes “Núcleo da Marinha GrandeLiga dos Combatentes “Núcleo da Marinha Grande””””    

Presente ofício da Liga dos Combatentes “Núcleo da Marinha Grande, a convidar 

para estar presente na “Cerimónia do Dia de Finados” que terá inicio às dez horas 

e trinta minutos na Igreja Paroquial da Marinha Grande, seguida de uma Romagem 

ao Talhões do Combatentes do Concelho, no dia dois de Novembro 

O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente. 
 

6.6.6.6. Medicina no TrabalhoMedicina no TrabalhoMedicina no TrabalhoMedicina no Trabalho    

Presentes quatro propostas para prestação de Serviços de Segurança 

Higiene e Saúde no Trabalho das empresas; Clinigrande, Interprev, Plural 

Care, e Polidiagnóstico, para análise e discussão, no intuito de adjudicar os 

referidos serviços, destinados aos funcionários que se encontram ao serviço 

da Junta de Freguesia. 

Foi entregue aos membros do Executivo documentação para análise, 

voltando a ser discutido em próxima reunião.  

_________________________________________________________________________
     

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

7.7.7.7. Psicóloga Drª Nely AlmeidaPsicóloga Drª Nely AlmeidaPsicóloga Drª Nely AlmeidaPsicóloga Drª Nely Almeida    

Presente ofício da Drª Nely Almeida, psicóloga que presta serviço nesta 

Junta de Freguesia, de vinte e quatro de Outubro e recepcionada na mesma 

data, dizendo que em seguimento do oficio elaborado em Abril do presente 

ano vem por este email solicitar a actualização de honorários pelos serviços 

de psicologia prestados. Para o efeito salienta que relativamente ao 

apontado como principal razão para a negação pelo Executivo nessa época, 

deveu-se ao facto de não possuir Cédula Profissional que garantisse a sua 

inscrição como membro efectivo na Ordem dos Psicólogos Portugueses, 

referindo que tem já há uns meses a sua situação profissional 

completamente resolvida, ficando na expectativa que o Executivo lhe possa 

atribuir o respectivo reconhecimento ao serviço prestado a partir do próximo 

ano civil, pois devido ao aumento do custo de vida previsto para o ano 

2012, os honorários auferidos revelam-se mínimos para o exercício das 

suas funções e para fazer face a todas a todas as obrigações fiscais 

decorrentes da situação de recibos verdes. Refere ainda que a atribuição de 

um valor mensal acrescido poderá garantir a manutenção do serviço, 
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agindo deste modo em conformidade com a sexta cláusula do Contrato de 

Prestação de Serviços, celebrado a 24 de Maio de 2010 entre a Junta de 

Freguesia da Marinha Grande e a psicóloga. 

 

O Executivo deliberou por maioria com cinco votos a favor da CDU e PSD, e dois 

votos contra dos vogais da CDU e PSD, estes com declaração de voto, que se 

transcrevem a seguir, proceder à alteração do contrato, com um aditamento, 

modificando o numero dois da primeira cláusula, passando o valor auferido 

mensalmente de € 359,16 (trezentos e cinquenta e nove euros e dezasseis 

cêntimos) para € 400,00 (quatrocentos euros) a partir de Janeiro de 2012. 

Deliberação nº 71Deliberação nº 71Deliberação nº 71Deliberação nº 71    

    

          Declaração de votoDeclaração de votoDeclaração de votoDeclaração de voto    do vogal do PSD do vogal do PSD do vogal do PSD do vogal do PSD     Rui Miranda Rui Miranda Rui Miranda Rui Miranda     

PEDIDO DE ACTUALIZAÇÃO DE HONORÁRIOS 

a) Essa mesma pretensão já tinha sido solicitada através de carta no passado mês 

de Abril. (ver acta nº nove, de cinco de Maio de 2011. 

Na altura, este executivo (por unanimidade) indeferiu o pedido com o argumento 

que era eticamente reprovável a actualização de honorários em virtude do quadro 

de congelamento de salários da função pública. 
 

b) Na celebração do actual contrato que vigora, foi proposto à referida técnica que 

disponibilizasse mais algum tempo ao serviço desta Junta de Freguesia. A 

resposta obtida foi que já tinha o restante tempo contratualizado com outras 

instituições. 
 

c) Entendo que a actualização proposta pela maioria dos restantes membros deste 

executivo, não salvaguarda nenhuma das partes, quer tecnicamente (a palavra 

estímulo, não poder servir de argumento), quer economicamente (para a 

proponente). Contudo, isto não significa que retire qualquer mérito à técnica em 

questão. Trata-se apenas de tentar evitar diferenciações no que refere aos 

quadros da função pública, onde se incluem obviamente os funcionário desta 

Junta. 
 

d) O valor de actualização €0,60/hora, no meu entender, não pode nem deve ser 

convertido como uma mais valia para nenhuma das partes, não que deixe de ser 

relevante os cerca de € 47,00 mês proposto (nas 64 horas mensais), mas porque, 

face às enormes solicitações que a Junta recebe diariamente para entre outras 

carências, o apoio psicológico, pode e deve esta Junta de Freguesia, contribuir 

socialmente para uma causa tão nobre, que é proporcionar a quem nos solicita, 
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no mínimo, o apoio psicológico, necessitando para isso, a aplicação de um maior 

numero de horas ao serviço da Junta de Freguesia. 

e) Por entender que a contratação de um psicólogo (a) a tempo inteiro seria a melhor 

opção, voto contra a proposta de alteração de honorários solicitada. 
 

O membro de PSD 

Rui Miranda 
  

          Declaração de votoDeclaração de votoDeclaração de votoDeclaração de voto    da vogal da CDU Isabel Paixda vogal da CDU Isabel Paixda vogal da CDU Isabel Paixda vogal da CDU Isabel Paixãoãoãoão    

Considerando os sacrifícios impostos aos trabalhadores da administração pública 

referidos nos Orçamentos do Estado para 2011 e para 2012, nomeadamente a 

redução de salários, a proibição de valorizações remuneratórias e o congelamento 

de pensões, promoções e progressões nas respectivas carreiras, a redução em 

50% do subsídio de Natal de 2011, a suspensão dos subsídios de férias e de 

Natal para 2012, a redução das remunerações do trabalho extraordinário, entre 

outros e apesar de entender de toda a justiça que todos os que trabalham para a 

Junta de Freguesia da Marinha Grande pudessem beneficiar do normal e habitual 

aumento salarial anual, considero que na actual conjuntura e por uma questão de 

justiça e de igualdade e por razões legais, éticas e morais, não estão reunidas as 

condições para deliberar favoravelmente o aumento para 400,00 € do valor 

mensal relativo ao contrato de prestações de serviços da psicóloga Drª Nely 

Almeida, correspondente a 11,37%, pelo que voto contra a proposta apresentada." 

O Membro da CDU 

Isabel Paixão 
 

 Declaração de votoDeclaração de votoDeclaração de votoDeclaração de voto    do Presidente da Junta Frado Presidente da Junta Frado Presidente da Junta Frado Presidente da Junta Francisco Duartencisco Duartencisco Duartencisco Duarte    

Por entender que os sacrifícios impostos aos trabalhadores da função 

pública inseridos no Orçamento do Estado de dois mil e onze, e dois mil e 

doze, constituem uma tremenda injustiça e desrespeito pelos valores 

materiais e humanos, de profissionais que na sua esmagadora maioria 

cumprem as suas funções com o maior zelo e competência. 

Considero que seria um comportamento lamentável, o Executivo desta 

Junta de Freguesia agir de forma idêntica aos que injustamente impõem 

uma vida cada vez mais difícil a milhares de trabalhadores. 

Assim perante uma solicitação apresentada pela psicóloga que presta 

serviço nesta Junta para actualização de honorários, sem qualquer 

hesitação e respeitando as minhas convicções votei favoravelmente a 
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proposta apresentada, absolutamente convicto da justiça da mesma, e 

ciente que com esta decisão, na qual não vislumbro qualquer 

irregularidade, se pratica uma acção da qual virão a beneficiar os 

Munícipes que necessitam deste serviço. 

O Membro da CDU 

Francisco Duarte (Presidente da Junta) 

Esta declaração de voto foi subscrita pelos vogais da CDU Isabel Freitas e 

Telmo Rodrigues. 

 

8.8.8.8. FAG FAG FAG FAG ––––    2011, 22ª Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha 2011, 22ª Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha 2011, 22ª Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha 2011, 22ª Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha 

Grande.Grande.Grande.Grande.    
 

Presente projecto e orçamento da FAG/2011, para a exemplo de anos 

anteriores se deliberar o apoio a conceder à Associação Social Cultural e 

Desportiva de Casal Galego para a realização do evento supra citado, cujo 

orçamento ascende a sensivelmente oitenta mil euros. 

 

Nos termos do disposto da alínea I) do nº 6, do artº 34, da Lei nº 169/99, 

republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por 

unanimidade atribuir um apoio no valor de €3.500,00 (três mil e quinhentos 

euros). 

Deliberação nº 72Deliberação nº 72Deliberação nº 72Deliberação nº 72    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

• Ponto Ponto Ponto Ponto QuatroQuatroQuatroQuatro    ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    
 

O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da 

Autarquia: 

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

Do nº 629 ao nº 673, que totalizam € 35.889,90 (trinta e cinco mil 

oitocentos e oitenta e nove euros e noventa cêntimos. 

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

Com o nº 643 e 659, que totalizam € 179,61 (cento e setenta e nove euros e 

sessenta e um cêntimos). 

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

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 02/11/2011, o qual 

apresenta um total de disponibilidades no 
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valor de € 252.601,59 (duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e um 

euros e cinquenta e nove cêntimos). 

_______________________________________________________________________ 

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

pelas vinte três horas e trinta minutos, 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 –  


