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ACTA NÚMERO UM 

 
 

Aos sete dias do mês Janeiro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e quarenta 

minutos, deu-se início à reunião ordinária do 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 Roldão Santos 

• Liliana Maria Amorim da Costa 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA  
 
� O Presidente da Junta  deu conhecimento ao Executivo que um grupo de 

moradores da Amieira, solicitou-lhe uma reunião para o dia vinte e seis de 

Janeiro de dois mil e dez, para lhe dar conhecimento da criação de um 

movimento para eventual constituição de uma IPSS, com a colaboração da 

colectividade local. 

� O Presidente sugeriu que, a curto prazo, se delibere a abertura da V Edição do 

concurso “ Poetas Populares”. 

� Abordado o assunto de futuras reuniões com as colectividades, o Presidente 

sugere que as mesmas venham a acontecer a partir de finais do próximo mês de 

Março. 

� O Vogal Rui Miranda  insurge-se contra o facto de não ter sido dado 

cumprimento à sugestão por ele apresentada na última reunião, relativamente 

ao envio com antecedência, dos materiais para a reunião. 

Após um estudo, concluiu-se da necessidade de no futuro, a documentação 

inerente às reuniões, merecer um tratamento mais aperfeiçoado, no sentido de 

todos os membros do executivo terem um conhecimento mais atempado de 

todos os assuntos a tratar. 

�  Rui Miranda abordou de novo a possibilidade de, a curto prazo, a Junta poder 

voltar a oferecer aos munícipes os serviços de uma psicóloga. 
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Foi informado que este assunto foi já colocado aos serviços jurídicos da Anafre, 

para se aferir da possibilidade da aquisição desse serviço. 

 

� Rui Miranda  voltou a colocar a questão relacionada com um terreno sito na 

Amieirinha, que tem servido apenas para estacionamento de veículos pesados, 

reforçando a ideia do aproveitamento daquele espaço para uma pequena área 

de lazer. Em resposta o Presidente informou que iria voltar ao assunto tentando 

averiguar qual o proprietário do terreno em causa e eventualmente, uma 

conversa com o Sr. Presidente da Câmara sobre o assunto. 

� Rui Miranda falou uma vez mais da possível descentralização de algumas 

reuniões do Executivo. O Presidente, propôs, para este efeito, se inicie um 

contacto com as colectividades, a partir da Primavera. 

� Ainda neste período ficou decidido uma visita de todos os elementos do 

Executivo às obras a realizar pela Junta, previstas no Plano de Actividades e a 

outras já concluídas. 

 

ORDEM DO DIA 

 

� Ponto Um – Mapas de Trabalhos da 1ª e 2ª Quinzenas de Dezembro 

� Ponto Dois - Leitura da correspondência 

� Correspondência diversa 

� Apoios solicitados 

� Ponto Três - Informação Financeira 

________________________________________ 

 
� Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª 2ª Quinzenas de Dezembro 
 
� Distribuídos mapas de trabalhos da Junta de Freguesia, referente à primeira 

e segunda quinzena de Dezembro, não mereceu qualquer comentário por 

parte dos membros do executivo. 

� Para além dos Mapas apresentados, o Sr. Presidente deu a conhecer aos 

restantes membros do executivo como têm decorrido as obras. 

� O Executivo tomou conhecimento. 

 

 

� Ponto Dois - Leitura da correspondência 
� Correspondência diversa 
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1. Associação de Casal Galego – Equipa de Cicloturi smo “Traço Contínuo” 

� Presente ofício solicitando apoio para equipamento para os cicloturistas 

poderem desenvolver em melhores condições a sua actividade. 

� Foi decidido apreciar o solicitado na próxima reunião. 

 
2. SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipl a. 

� Presente ofício a solicitar apoio para o desenvolvimento de actividades 

compatíveis com os portadores da doença. 

� Foi decidido apreciar o solicitado na próxima reunião.  

 

3. Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson. 

� Presente ofício a solicitar apoio para a execução do seu Plano de Actividades. 

� Foi decidido apreciar o solicitado na próxima reunião. 

 

4. Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens. 

� Presente ofício a solicitar apoio para aquisição de patins em linha de competição 

para a constituição de uma equipa de Patinagem de Velocidade. 

� Foi decidido apreciar o solicitado na próxima reunião. 

 
5. Assunção Cristas do Grupo Parlamentar do CDS/PP.  

� Presente ofício manifestando a sua disponibilidade para abordar, analisar e 

debater qualquer assunto que possamos considerar relevante, em relação ao 

qual no âmbito das suas competências, enquanto deputado eleita pelo círculo 

eleitoral de Leiria, a fim de dar o apoio possível. 

� O Executivo tomou conhecimento. 

 
6.  CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento P arental. 

� Presente ofício a agradecer a colaboração célere prestada a nível de transportes 

e de pessoal, na mudança de mobiliário da Vieira de Leiria para a Marinha 

Grande. 

� O Executivo tomou conhecimento. 

      
7. Direcção – Geral de Reinserção Social – Ministér io da Justiça 

� Presente ofício agradecendo, no âmbito do IFC/SMT, o acolhimento prestado ao 

arguido Belmiro Paulo Grilo, no âmbito da Substituição de multas por dias de 
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trabalho a favor da comunidade, na cooperação, na boa articulação prestada, 

salientando que foi fundamental no sucesso da medida judicialmente aplicada. 

� O Executivo tomou conhecimento. 

 

8. Escola Básica de Casal de Malta. 

� Presente ofício agradecendo o apoio concedido para a visita de estudo das 

crianças à Kidzânia. 

� O Executivo tomou conhecimento. 

 

9. Amicriança. 

� Presente um postal de Boas Festas. 

� O Executivo tomou conhecimento. 

 

10.  União Distrital das I.P.S.S.’s 

� Presente Certificado de honra atribuído por esta Instituição à Orquestra Ligeira 

da Marinha Grande, pela sua actuação no Encontro Distrital de IPSS’s, realizado 

no Parque Municipal de Exposições da Marinha Grande, no dia vinte e quatro de 

Outubro de dois mil e nove. 

� O Executivo tomou conhecimento. 

 
11.  Presente ofício da Sociedade Beneficência e Re creio 1º Janeiro. 

� Presente ofício a convidar o Presidente da Junta de Freguesia para estar 

presente no jantar de aniversário da colectividade. 

� O Presidente irá estar presente.  

 

12.  Município da Marinha Grande. 

�  Presente ofício a convidar para um Concerto de Natal pelo Grupo Coral da 

SAMP - Sociedade Artística e Musical dos Pousos, realizado no dia dezanove de 

Dezembro de 2009, na Igreja Paroquial da Marinha Grande. 

� O Executivo não pôde estar presente. 

 
 

� Apoios solicitados.  
 

13. Sport Império Marinhense.  

� Presente ofício a solicitar apoio para a realização do Carnaval de 2010. 
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� Dando cumprimento ao disposto na alínea l) do nº 6, do artº 34º, da Lei nº 

169/99, republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo 

deliberou, por maioria, com cinco votos a favor e dois votos contra, atribuir a 

importância de € 1.000,00 euros.  

(Votaram favoravelmente Francisco Duarte, Isabel Freitas, Telmo Rodrigues, 

Isabel Paixão da CDU e Conceição Santos do PSD, os votos contra foram da 

vogal do PSD Liliana Costa, que entende que em tempos de crise não é de 

conceder apoios para este efeito e do vogal Rui Miranda, que apresenta 

declaração de voto, que se transcreve) 

 

“Declaração de Voto 

No que respeita ao pedido de subsidio solicitado pela colectividade do Sport 

Império Marinhense, para levarem a cabo um desfile de Carnaval para o ano 

2010, os elementos do Executivo da Junta de Freguesia da Marinha Grande 

eleitos pelo PSD, Liliana Costa e Rui Miranda, embora considerem que estes 

festejos dignificam o nosso Concelho, e conscientes das situações precárias em 

que se encontram as colectividades desta Freguesia, votam contra, em virtude 

do referido apoio proposto pelo Senhor Presidente da Junta ser de cem por 

cento em relação ao ano anterior, pelo que no nosso entender, é uma proposta 

algo irrealista, considerando que para o corrente ano está prevista uma 

diminuição de verbas provenientes do Governo Central para as diversas 

Autarquias, e que as Juntas de Freguesia por arrastamento também serão 

penalizadas. 

De referir que a nossa proposta era no sentido de aumentar o apoio em relação 

ao ano anterior, mas com uma percentagem mais consentânea com a actual 

financeira”.  

 
14. Jornal de Leiria. 

� Presente ofício a propor publicidade na edição de um Caderno do Distrito, à 

semelhança do que editaram no ano anterior. 

� O Executivo deliberou não aceitar a proposta por não se encontrar verba 

orçamentada para o efeito. 

Deliberação Nº 02 
 
 

15. Aquisição de viatura para o serviço do Executiv o. 
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� Abordando uma vez mais este assunto concluiu-se da necessidade urgente da 

aquisição de uma viatura ligeira. Tendo sido visitados vários Stands optou-se por 

uma viatura usada marca Volkswagen Passat TDI, por parecer a que melhor 

serve os fins em vista.  

� Dando cumprimento ao disposto na alínea g), do nº 1, 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, adquirir a citada viatura à empresa Auto Central 

Marinhense, pelo valor de € 13.000,00 (treze mil euros). 

Deliberação nº 03 

 
� Ponto Cinco - Informação Financeira 
 

     O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da 

Autarquia: 

 

� Ordens de Pagamento: 

- Do nº 910 ao nº 913 e do 915 ao nº 935 e do nº 945 ao 950 que totaliza € 

30.139,73 (trinta mil cento e trinta e nove euros e setenta e três cêntimos), 

referentes ao ano 2009. 

- Do nº 1 ao nº 22 que totalizam 15.156,50 ( quinze mil cento e cinquenta e seis 

euros e cinquenta cêntimos ) referentes ao ano 2010. 

 

� Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria 

Do nº 936 ao nº 944, que totalizam € 4.143,79 (quatro mil cento e quarenta e três 

euros e setenta e nove cêntimos).  

 

� Balancete do Movimento de Fundos: 

Presente o Balancete do Movimento de Fundos referente ao dia 14 de Dezembro de 

2009, que apresenta um total de disponibilidades no valor de € 78.782,41 ( Oitenta 

e nove mil setecentos e oitenta e dois euros e quarenta e um cêntimos ). 

 

 

 
Por nada mais haver a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião pelas 00 horas 

e quarenta e cinco minutos do dia seguinte, da qual se lavrou a presente acta, que 

depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.  
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Presidente – 
 
Secretário – 
 
Tesoureiro – 
 
Vogais: 
 
Isabel Paixão 
 
Rui Miranda 
 
Conceição Santos 
 
Liliana Costa 


