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ACTA NÚMERO NOVEACTA NÚMERO NOVEACTA NÚMERO NOVEACTA NÚMERO NOVE    

    

Aos vinte e seis dias do mês de Abril de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e 

quarenta e cinco minutos, nas instalações da Junta de Freguesia, sitas na Rua 25 de 

Abril, reuniu em sessão ordinária o Executivo da Junta de Freguesia, sob a 

presidência de Francisco Duarte. 

Presentes os seguintes vogais: 

 

• Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas 

• Isabel Maria Valente Rocha Paixão 

• Rui Joaquim Agostinho Miranda 

• Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço 

• Liliana Maria Amorim da Costa 

Faltou a esta reunião o senhor Telmo Alberto Marques Rodrigues, que 

antecipadamente justificou a falta. 

 

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

    

Foram recebidos nesta reunião os senhores Afonso Roldão, Virgílio Bastos e 

Fernando Dias, elementos dos Corpos Socias da Liga de Combatentes da Marinha 

Grande, os citados membros da direcção desta Liga, quiseram ser informados 

essencialmente qual a situação do Talhão a reservar no Cemitério do Pilado para os 

Combatentes, de acordo com a deliberação em tempos tomada por um Executivo da 

Junta e aprovada em Assembleia de Freguesia. 

O PresidentePresidentePresidentePresidente prestou os esclarecimentos que se impunham sobre este assunto, 

destacando-se desta informação a possibilidade das obras de ampliação do citado 

cemitério poderem executar-se ainda este ano, mantendo-se naturalmente a 

disponibilidade de cedência do Talhão, respeitando as deliberações supra referidas.  

 

O Vogal senhor Rui MirandaRui MirandaRui MirandaRui Miranda    apresentou um protesto escrito relacionado com uma 

intervenção do senhor Presidente da Junta na Assembleia de Freguesia de 19 de 

Abril, no qual o mesmo salientou o modo incorrecto, em sua opinião, como se 

aprovam as actas das reuniões de Executivo, destacando nessa incorrecção a 

referência “aprovado por unanimidade com excepção de”“aprovado por unanimidade com excepção de”“aprovado por unanimidade com excepção de”“aprovado por unanimidade com excepção de” depois de alguma 
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discussão que este documento provocou o Vogal senhor Rui Miranda reconsiderou e 

retirou o mesmo, ficando de numa próxima reunião voltar ao assunto verbalmente e 

por escrito. 

ORDEM DE TRABALHOSORDEM DE TRABALHOSORDEM DE TRABALHOSORDEM DE TRABALHOS    

• Ponto Um Ponto Um Ponto Um Ponto Um ––––    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência    

• Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois ––––    DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações    

• Ponto Tês Ponto Tês Ponto Tês Ponto Tês ––––    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

• Ponto Um Ponto Um Ponto Um Ponto Um ––––    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência    

    

1. Presente ofício da Direcção Geral deDirecção Geral deDirecção Geral deDirecção Geral de    Reinserção SocialReinserção SocialReinserção SocialReinserção Social, , , , datado de 2 de Abril de 

2012, recepcionado a 11 do mesmo mês a agradecer toda a colaboração 

prestada à Administração da Justiça porquanto esta instituição como entidade 

beneficiária do trabalho prestado por Paulo Alexandre da Silva Horta, no 

cumprimento da prestação de trabalho a favor da comunidade.  

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.2.2.2. Presente convite da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio ––––    PicassinosPicassinosPicassinosPicassinos, , , , 

enviado e recepcionado a 11 de Abril de 2012, para o tradicional almoço de 

Comemoração do seu 91º Aniversário, a realizar no dia 1 de Maio pelas 13.00 nas 

suas instalações.     

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente o Senhor Presidente.    

    

3.3.3.3. Presente ofício do Clube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo AmieirinhenseClube Recreativo Amieirinhense, datado de 10 de Abril de 

2012, recepcionada a 13 do mesmo mês, a informar que o Clube vai organizar um 

Passeio de Bicicletas de visita às Colectividades da Freguesia, inserido nas 

Comemorações do 25 de Abril. Este Passeio tem como objectivo principal a 

entrega de uma lembrança acompanhada de um cravo a um membro 

representante da cada Colectividade ou Instituição, para tal solicitavam que no dia 

25 de Abril, cerca das 12.15 H estivesse alguém presente na Junta de Freguesia 

a fim de os receber.     

O Executivo tomou conhecimento. O senhor Presidente esteve presente na 

recepção solicitada.    
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4.4.4.4. Presente ofício do Pároco da Marinha Grande,Pároco da Marinha Grande,Pároco da Marinha Grande,Pároco da Marinha Grande, datado de 23 de Fevereiro de 

2012, e recepcionado a 18 de Abril do mesmo ano, a agradecer em seu nome e 

em nome da Paróquia da Marinha Grande, toda a atenção e estima manifestada à 

Paróquia e ao senhor Bispo de Leiria D. António Marto, por ocasião da sua visita 

à Marinha Grande.     

O Executivo tomou conhecimento    

    

5.5.5.5. Presente ofício do    Pároco da Marinha Grande, Pároco da Marinha Grande, Pároco da Marinha Grande, Pároco da Marinha Grande, datado de 17 de Abril 2012 e 

recepcionado a 18 do mesmo mês, a solicitar a actuação da Orquestra Juvenil da 

Marinha Grande, nos Festejos em honra da Padroeira de S. Pedro de Moel, 

Nossa senhora da Piedade, no dia 21 de Julho. O senhor Presidente informou 

que já tinham sido encetadas diligências para satisfazer este convite.     

O Executivo tomou conhecimento.     

    

6.6.6.6. Presente ofício do    Agrupamento de escolas Guilherme Stephens, Agrupamento de escolas Guilherme Stephens, Agrupamento de escolas Guilherme Stephens, Agrupamento de escolas Guilherme Stephens, datado de 16 de 

Abril de 2012 e recepcionado a 18 do mesmo mês, a agradecer a colaboração 

prestada mais uma vez pela Junta de Freguesia, na abertura dos WC do Parque 

de Merendas da Portela “Pinhal Manso” no passado dia 23 de Março, aquando do 

seu tradicional Passeio de Bicicletas”.     

O Executivo tomou conhecimento.    

    

7. Presente ofício do    Sport Império Marinhense, Sport Império Marinhense, Sport Império Marinhense, Sport Império Marinhense, datado de 10 de Abril de 2012 

recepcionado a 18 do mesmo mês, a enviar lista dos novos Órgãos Sociais desta 

Colectividade para o Biénio 2012-2013.  

O Executivo tomou conhecimento. 

    

8.8.8.8. Presente ofício do    CLDS CLDS CLDS CLDS ––––    Comissão Local de Desenvolvimento Social da Comissão Local de Desenvolvimento Social da Comissão Local de Desenvolvimento Social da Comissão Local de Desenvolvimento Social da 

Marinha Grande, Marinha Grande, Marinha Grande, Marinha Grande, recepcionado a 18 de Abril de 2012 a informar que esta 

Comissão chegou ao final da sua execução em 16 de Abril de 2012. A equipa 

técnica agradece a todas as entidades parceiras envolvidas, em particular aos 

seus responsáveis e colaboradores, pela disponibilidade e colaboração prestada, 

sem a qual não teria sido possível executarem o trabalho realizado.     

O Executivo tomou conhecimento.    
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9. Presente ofício da Direcção Geral de Reinserção SocialDirecção Geral de Reinserção SocialDirecção Geral de Reinserção SocialDirecção Geral de Reinserção Social, datado de 19 de Abril 

2012 e recepcionado a 20 do mesmo mês, a agradecer a colaboração dada à 

Administração da Justiça, porquanto esta instituição como Entidade Beneficiária 

de Trabalho prestado por Luís Miguel Ferreira Rodrigues, no cumprimento da 

Prestação de trabalho a favor da Comunidade.  

O Executivo tomou conhecimento. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

• Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois ––––    DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações    

    

10. Presente ofício dos    CTT CTT CTT CTT ––––    Correios de Portugal S.A., Correios de Portugal S.A., Correios de Portugal S.A., Correios de Portugal S.A., datado    de 11 de Abril e 

recepcionado a 12 do mesmo mês, a informar que à semelhança de anos 

anteriores, é expectável baixa na procura dos seus serviços de correio durante o 

período de Verão. Por este motivo, e atendendo à necessidade de ajustar a 

procura à oferta, solicitam o parecer desta Junta de Freguesia, para alteração do 

horário de funcionamento da Loja da Marinha Grande 8 AV Vítor Gallo, no período 

de 2 de Julho a 14 de Setembro, para: - 09.00 H – 12.30 H/14.00 H – 18.00 H. 

 

O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade informar que não 

concorda com a alteração, por entender que o modo de funcionamento praticado 

actualmente é o que melhor serve os interesses da população. 

Deliberação Nº 18Deliberação Nº 18Deliberação Nº 18Deliberação Nº 18    

    

11.11.11.11. Presente ofício da Comissão de Festas da Igreja do PiladoComissão de Festas da Igreja do PiladoComissão de Festas da Igreja do PiladoComissão de Festas da Igreja do Pilado, Fábrica da Igreja 

Paroquial da Marinha Grande datado de 13 de Abril 2012 e recepcionado a 16 do 

mesmo mês, a solicitar a cedência de pó-de-pedra. Para colocar no recinto onde 

se irão realizar algumas das suas actividades inseridas nos festejos em honra da 

sua Padroeira, nos próximos dias 4,5 e 6 de Maio.     

O Executivo tomou conhecimento, e deliberou por unanimidade oferecer o pó-de-

pedra solicitado.    

Deliberação Nº 19Deliberação Nº 19Deliberação Nº 19Deliberação Nº 19    

    



Junta de Freguesia de Marinha Grande 

5 

________________________ Acta Nove - 26-04-2012_____________________________ 

12.12.12.12. Presente ofício da Comissão de Festas da Capela do PiladoComissão de Festas da Capela do PiladoComissão de Festas da Capela do PiladoComissão de Festas da Capela do Pilado – Fábrica da Igreja 

Paroquial da Marinha Grande, datado de 13 de Abril 2012 e recepcionado a 16 do 

mesmo mês, a solicitar apoio monetário para a realização dos festejos em honra 

da sua Padroeira, que se realizam nos dias 4, 5 e 6 de Maio.    

    

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

pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. O Executivo deliberou por unanimidade, 

atribuir um apoio no valor de € 250,00 (Duzentos e cinquenta) euros. 

Deliberação Nº 20Deliberação Nº 20Deliberação Nº 20Deliberação Nº 20    

    

13.13.13.13.     Presente ofício da    Escola Básica do 1º Ciclo da Comeira,Escola Básica do 1º Ciclo da Comeira,Escola Básica do 1º Ciclo da Comeira,Escola Básica do 1º Ciclo da Comeira,    datado e recepcionado 

a 17 de Abril 2012, a solicitar apoio monetário para a visita de estudo que vão 

organizar com os alunos daquele estabelecimento de ensino ao Parque Temático 

Kidzânia em Lisboa, no dia 1 de Junho de dois mil e doze.     

    

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

pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. O Executivo deliberou por unanimidade, 

atribuir ao Agrupamento de Escolas Nery Capucho um apoio no valor de € 135,00 

(cento e trinta e cinco) euros, destinado à Visita de Estudo dos alunos do 1º Ciclo 

da Escola Básica da Comeira. 

 

14.14.14.14. Presente ofício da Associação Portuguesa de Doentes de ParkinsonAssociação Portuguesa de Doentes de ParkinsonAssociação Portuguesa de Doentes de ParkinsonAssociação Portuguesa de Doentes de Parkinson, datado de 

23 de Fevereiro e recepcionado a 27 de Março, a remeter os seus Estatutos, o 

Plano de Actividades e Orçamento para o ano 2012, visando com a sua execução 

contribuir para a melhoria de qualidade de vida dos doentes de Parkinson na sua 

área de trabalho e de intervenção.    

Das intervenções salientam o incentivo à prática da fisioterapia especializada 

pelos doentes, as acções de informação e formação e sensibilização, para estas 

existem custos orçamentais previstos para o ano corrente que se explicitam no 

plano anexo. 

Para o efeito solicitam o apoio financeiro possível, que lhes permita minimizar as 

despesas referidas. 
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Nos termos do disposto na alínea I) do nº 6, do artº 34, da Lei 169/99, republicada 

pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. O Executivo deliberou por unanimidade, 

atribuir um apoio no valor de € 750,00 (setecentos e cinquenta) euros. 

Deliberação Nº Deliberação Nº Deliberação Nº Deliberação Nº 22222222    

    

15.15.15.15. Presente ofício da Associação Nacional de Espondilite AnquilosanteAssociação Nacional de Espondilite AnquilosanteAssociação Nacional de Espondilite AnquilosanteAssociação Nacional de Espondilite Anquilosante – Núcleo 

Regional de Leiria, datado de 12 de Março 2012 e recepcionado a 13 do mesmo 

mês, a remeter os seus Estatutos, O Plano de Actividades e Orçamento para o 

ano dois mil e doze.    

Agradecem o apoio anual atribuído, e aproveitam para solicitar o apoio para o ano 

corrente, com a finalidade de manter e desenvolver as actividades de fisioterapia 

e hidroterapia das classes deste grupo. 

Referem ainda que continuam a dinamizar a região de Leiria com acções de 

carácter pedagógico, médico-social, e apoio de deficientes espondilíticos, em 

especial a manutenção da classe de cinesioterapia e hidroterapia, que acarretam 

custos nomeadamente com o pagamento de honorários a um técnico e a aluguer 

de instalações. 

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

pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. O Executivo deliberou por unanimidade, 

atribuir um apoio no valor € 750,00 (setecentos e cinquenta) euros. 

Deliberação NºDeliberação NºDeliberação NºDeliberação Nº    23232323    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

• Ponto Tês Ponto Tês Ponto Tês Ponto Tês ––––    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

    

Foram apresentados os Movimentos Financeiros da AutarquiaForam apresentados os Movimentos Financeiros da AutarquiaForam apresentados os Movimentos Financeiros da AutarquiaForam apresentados os Movimentos Financeiros da Autarquia    

    

Ordens de PagamentoOrdens de PagamentoOrdens de PagamentoOrdens de Pagamento    

Do Nº 272 ao Nº 299, que totalizam € 25.382,37 (vinte e cinco mil trezentos e oitenta 

e dois euros e trinta e sete cêntimos). 

Ordens de Pagamento e Operações de TesourariaOrdens de Pagamento e Operações de TesourariaOrdens de Pagamento e Operações de TesourariaOrdens de Pagamento e Operações de Tesouraria    

Nº 295 que totaliza € 120,46 (cento e vinte euros e quarenta e seis cêntimos) 
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Balancete do Movimento de FundoBalancete do Movimento de FundoBalancete do Movimento de FundoBalancete do Movimento de Fundo    

Presente Balancete de tesouraria referente ao dia 24/04/2012, que apresenta um 

total de disponibilidade € 315.422,56 (trezentos e quinze mil quatrocentos e vinte e 

dois euros e cinquenta e seis cêntimos). 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

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

vinte e três horas e cinquenta minutos, da mesma se lavrou a presente acta que 

depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes. 

 

PresidentePresidentePresidentePresidente    

    

SecretárioSecretárioSecretárioSecretário    

    

Vogais:Vogais:Vogais:Vogais:    

    

Isabel PaixãoIsabel PaixãoIsabel PaixãoIsabel Paixão    

    

Rui MirandaRui MirandaRui MirandaRui Miranda    

    

Conceição TorresConceição TorresConceição TorresConceição Torres    

    

Liliana CostaLiliana CostaLiliana CostaLiliana Costa    


