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ACTA NÚMERO CINCO 

 

Aos quatro dias do mês de Março de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e quarenta 

e cinco 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 O Presidente da Junta propôs uma nota de agradecimento à Vogal do PSD no 

Executivo, Dr.ª Liliana Costa, pela disponibilidade demonstrada na ajuda do 

preenchimento dos formulários do IRS aos munícipes. Todo o Executivo apoiou 

a proposta. 

 

o O Presidente da Junta  por motivos alheios à sua vontade disse que não era 

possível a realização da visita do Executivo da Junta à Freguesia, agendada 

para o dia 06/03/2010, e propôs a realização da mesma para o dia 13/03/2010.  

o Informou ainda que esteve presente na reunião de Mediadores Municipais 

realizada no dia 3 de Março de 2010 no Auditório da Biblioteca Municipal, 

dizendo que os assuntos abordados na mesma diziam respeito essencialmente 

aos problemas com a etnia cigana, salientando que na área da saúde e da 

educação a situação estava a melhorar, mas no restante não se tinha avançado 

tanto quanto se desejaria. 

o Deu ainda conhecimento que a ANAFRE – Associação Nacional das Freguesias, 

já tinha respondido à questão da legalidade da eventual contratação de uma 

psicóloga clínica em regime de avença. Em consequência propôs que fosse 

agendada uma reunião do executivo especifica para apresentação e discussão 

dos curriculum’s recebidos. 
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o  Comunicou também que na sessão da última Assembleia Municipal, voltou a 

questionar o senhor Presidente da Câmara sobre a não inclusão de verba no 

PPI do ano 2011 para as obras do edifício da Junta. 

o O Vogal Rui Miranda , questionou o Presidente da Junta sobre os auxílios 

prestados no âmbito da acção social, eventualmente realizados sem o prévio 

conhecimento do Executivo. 

o O Presidente da Junta  informou que não tinha havido nenhuma situação 

específica proveniente de qualquer solicitação, apenas tinham dado 

continuidade à reparação de um telhado numa habitação de um munícipe 

carenciado.  

Dentro deste âmbito eventualmente haverá um arranjo no telhado de uma 

habitação sita na Travessa da Restauração, pedido através da Rede Social. 

__________________________________________________________________ 

 

ORDEM DO DIA 

 

� Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Feve reiro 

� Ponto Dois - Correspondência 

� Ponto Três – Deliberações 

� Ponto Quatro - Informação Financeira 

 

� Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Feve reiro 

 

Presente Mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 2ª quinzena 

de Fevereiro.  

Falou que devido ao mau tampo foram feitas de urgências duas intervenções, uma no 

Pontão da Rua dos Sorraipas, e outra no Pontão da Amieirinha. 

______________________________________________________________________ 

 

�  Ponto Dois – Correspondência 

 

1. Ministério da Administração Interna - Governo Ci vil do Distrito de Leiria 

Presente ofício do Governo Civil de Leiria a convidar o Presidente de Junta para 

uma sessão de apresentação de cumprimentos, no dia 22 de Fevereiro pelas 17,30 

h no Salão Nobre do Governo Civil. 
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O Executivo tomou conhecimento, esteve presente a Secretária Isabel Freitas 

 

2. Sport Lisboa e Marinha  

Presente carta do Sport Lisboa e Marinha a convidar para o jantar do seu 71º 

aniversário, a realizar no dia 9 de Abril de 2010 pelas 19.00 h 

 Executivo tomou conhecimento, o Presidente estará presente. 

 

3. Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras  

Presente carta a divulgar a composição dos seus novos Corpos Gerentes eleitos 

para o ano 2010/2011, a apresentar simultaneamente o seu Mapa de Actividades 

anual. 

Na mesma carta endereçava convite ao executivo da Junta para assistir à cerimónia 

de boas vindas a todos os Conselheiros Nacionais. 

O Executivo tomou conhecimento, esteve presente a Secretária Isabel Freitas. 

 

4. Conferencia de S. Vicente de Paulo  

Presente carta da Conferencia de S. Vicente de Paulo a agradecer a presença da 

Junta de Freguesia, no Jantar de Natal para as crianças carenciadas, realizado no 

dia 19 de Dezembro de 2009, através da presença do Vogal do Executivo senhor 

Rui Miranda.    

O Executivo tomou conhecimento. 

 

5. Clube Recreativo Amieirinhense  

Presente carta agradecer os serviços prestados no acesso ao parque de jogos 

(Campo do Ribeiro). 

O Executivo tomou conhecimento 

 

6. Clube recreativo Amieirinhense  

Presente carta a solicitar oferta de três lembranças para oferecer às três orquestras 

convidadas a abrilhantar as comemorações do 9º Aniversário da sua orquestra 

O Executivo tomou conhecimento e deliberou oferecer as lembranças solicitadas. 

 

7. Confederação Portuguesa das Colectividades de Cu ltura Recreio e Desporto 

Presente carta a convidar para o Conselho Nacional da Confederação a realizar no 

dia 27 de Fevereiro de 2010, no Auditório do Museu do Vidro  
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O Executivo tomou conhecimento, a Secretária esteve presente. 

 

8. Associação Crescer SOM 

Presente convite da Associação Crescer SOM, para a Sessão Pública do CAFAP – 

Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental “ 1 Ano a Crescer” no dia 3 de 

Março de 2010. 

O Executivo tomou conhecimento, a Secretária esteve presente. 

 

9. Rotary Club da Marinha Grande 

Presente convite do Rotary Club da Marinha Grande, para a visita oficial do 

Governador do Distrito 1970. 

O Executivo tomou conhecimento, a Secretária esteve presente. 

 

10. Escola Básica dos 2ºs e 3ºs Ciclos Professor Al berto Nery Capucho 

Presente ofício da escola Professor Alberto Nery Capucho, a convocar o Presidente 

da Junta para a Reunião do Conselho Geral a realizar no dia 9 de Março pelas 

18.00 horas. 

O Executivo tomou conhecimento, o Presidente estará presente. 

 

11. Município da Marinha Grande 

Presente oficio para as Comemorações do Dia Internacional da Mulher 

O Executivo tomou conhecimento 

 

� Ponto Três – Deliberações 

 

12. UNICEF – Comité Português para a UNICEF- Depart amento de Recolha de 

Fundos para o HAITI 

Presente circular a solicitar apoio para as vítimas do Haiti 

 

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 € 60,00 euros, valor correspondente a 

600 doses de vacinas contra o sarampo.  

 

__________________________________________________________ 
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� Ponto quatro - Informação Financeira 

� O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da 

Autarquia: 

 

� Ordens de Pagamento: 

Do Nº 117 a Nº 151 que totalizam € 27.691,11 (vinte e sete mil seiscentos e 

noventa e um euros e onze cêntimos) 

 

� Balancete do Movimento de Fundos: 

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 03/03/2010, apresenta um 

total de disponibilidade no valor de € 98.232,41 (noventa e oito mil duzentos e 

trinta dois euros e oitenta e quarenta cêntimos). 

 

 

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

três horas e quinze minutos, e da qual se lavrou a presente acta, que depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.  

 

Presidente – 

 

Secretário – 

 

Tesoureiro – 

 

Vogais: 

 

Isabel Paixão 

 

Rui Miranda 

 

Conceição Santos 

 

Liliana Costa 


