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ACTA NÚMERO DEZANOVE 

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

quarenta minutos, reuniu em reunião 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 da Rocha Paixão 

• Rui Joaquim Agostinho Miranda  

• Liliana Maria Amorim da Costa 

• Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos 

 

 ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. O Sr. Presidente deu conhecimento ao Executivo, que no dia 03 de Outubro, 

(noite de bastante temporal), ocorreu a queda de um tronco de uma árvore do 

jardim da Junta de Freguesia, tombando para o edifício da CLINIGRANDE, 

provocando alguns prejuízos. Ficou estabelecido um encontro a curto prazo 

entre o Presidente da Junta e a Direcção deste estabelecimento de saúde a fim 

de serem contabilizados os danos provocados, cuja cobertura será da 

responsabilidade da Junta de Freguesia. 

 Apurou-se através pareceres técnicos de elementos da Protecção Civil que a 

árvore em causa e uma outra, (árvores de grande porte), teriam que ser 

abatidas em consequência dos seus troncos se encontrarem em avançado 

estado de podridão, procedendo-se de imediato ao abate das mesmas. 

 

2. O Sr. Presidente  informou que esteve presente na inauguração da Escola 

Calazans Duarte. 

 

3. O Sr. Presidente  informou que esteve no almoço comemorativo do dia do 

Idoso, que se realizou no dia 5 de Outubro, na sede da ASURPI. 
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4. O vogal Rui Miranda , sugeriu que o Executivo contactasse as farmácias da 

freguesia, no sentido de dar resposta à questão levantada na reunião das 

Figueiras pelo munícipe e membro da Assembleia de freguesia, Sr. José 

Leonel, que entendeu ser da máxima importância que a Junta interviesse na 

implantação de um sistema ambulatório no despiste e controlo de: tensão 

arterial, glicemia e colesterol, aos idosos que não podem deslocar-se a 

qualquer local próprio para esse efeito: farmácias ou Centro de saúde e que 

este serviço seja prestado em todas as Colectividades da freguesia. 

4.1 Sugere ainda o vogal do PSD, Senhor Rui Miranda que se oficie às 

entidades referidas e também à escola de Enfermagem de Leiria, no sentido de 

solicitar a sua colaboração, a fim de tornar possível a pretensão do munícipe. 

4.2 Na sua intervenção, o vogal, alertou ainda para a falta de cobertura 

jornalística das Assembleias de Freguesia da Marinha Grande, por parte do 

Jornal da Marinha Grande. 

 

5. O senhor Presidente  da Junta comprometeu-se em abordar este assunto com 

o Presidente da Assembleia de Freguesia. 

 

  6. O senhor Presidente da Junta falou da Modificação do Orçamento da 

Câmara Municipal tratado na Assembleia Municipal do dia 24 de Setembro, 

referindo constar na citada modificação as verbas de cem mil euros para o ano de 

dois mil e dez, e de cento e cinquenta mil para o ano dois mil e onze, o que como 

facilmente se compreende inviabiliza o lançamento do concurso da obra, esta 

situação foi de imediato em plena assembleia contestada por si, em consequência 

desta intervenção o senhor Presidente da Câmara comprometeu-se com a 

realização de uma reunião para que se encontre a possibilidade de ultrapassar 

esta situação, no próximo orçamento da Câmara.  

 

ORDEM DO DIA 

�  Ponto Um – Mapa de Trabalhos  

� Ponto Dois – Correspondência 

� Ponto Três – Deliberações 

� Ponto Quatro – Informação Financeira 
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� Ponto Um – Mapas de Trabalhos da 2ª quinzena de Set embro   

� Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos 

realizados na 2ª quinzena de Setembro. 

_________________________________________________________________ 

� Ponto Dois – Correspondência 

1. Associação Cultural e Recreativa da Comeira. 

 Presente ofício da Associação Cultural e Recreativa da Comeira, sem data, 

apresentando o relatório de actividades e contas do Ano 2009. 

 O Executivo tomou conhecimento. 

 

2. Direcção – Geral de Reinserção Social 

       Presente ofício da Direcção – Geral de Reinserção Social a agradecer o 

apoio da Junta, como entidade beneficiária, prestado a Maria Teresa Viana 

Gonçalves Batista, no cumprimento da prestação de trabalho comunitário. 

       O Executivo tomou conhecimento. 

 

3. Liga Portuguesa Contra o Cancro. 

       Presente ofício da Liga Portuguesa contra o Cancro, a divulgar o peditório 

nacional a favor da liga, que se realizará nos dias 30, 31 de Outubro e 01 e 02 

de Novembro e à semelhança dos anos anteriores, solicitam a colaboração 

que a Junta possa prestar aos elementos do grupo de apoio concelhio. 

        O Executivo tomou conhecimento e prestará a colaboração que 

eventualmente venha a ser solicitada. 

 

4. Clube de Atletismo de Marinha Grande 

 Presente ofício do Clube de Atletismo de Marinha Grande, datado de 24-09-

2010, apresentando o Plano de Actividades do clube para o ano 2010/2011 e 

o Balancete final referente ao ano 2009/2010. 

        O Executivo tomou conhecimento. 

 

5. Liga dos Combatentes – Núcleo da Marinha Grande 

     Presente ofício da Liga dos Combatentes datado de 27-09-2010, informando 

da tomada de posse dos novos órgãos sociais do Núcleo 

       O Executivo tomou conhecimento. 
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6. Município da Marinha Grande 

       Presente ofício do Município da Marinha Grande de 22/09/2010, em resposta 

ao n/ ofício nº 476, sobre o “ Reservatório de Águas dos Altos dos Picotes”, 

questão colocada por ofício pelo Sr. Engº Camilo Vicente António da Silva 

Coelho. 

       A Câmara Municipal informa que, aquando da recepção da comunicação do 

Sr. Engº foi contactada uma instituição de Ensino Superior com meios para 

proceder a uma avaliação da metodologia mais adequada para caracterizar a 

resistência estrutural que suporta o reservatório. 

      O Executivo tomou conhecimento. 

 

7. ACES – Pinhal Litoral II – Serviço de Saúde Públ ica da Marinha Grande 

  Presente ofício da ACES – Pinhal Litoral II – Serviço de Saúde Pública da 

Marinha Grande “Reclamação Sanitária – Travessa de Oeiras, lote 67, 

Urbanização Marinha Nova”, proveniente da falta de condições dos terrenos 

anexos ao prédio em questão e que após a deslocação ao local de uma 

técnica de saúde ambiental, foram verificadas situações que põem em perigo 

a saúde pública, tais como: 

  -ausência de algumas tampas nas condutas, colocando em risco a segurança 

dos transeuntes; 

  -ausência de limpeza dos terrenos.  

 - comportamentos menos adequados por parte de famílias de etnia cigana. 

   Anexam a carta dos condóminos do prédio e do conhecimento que estes 

deram a diversas entidades.  

 O Executivo tomou conhecimento.  

 

 8. Município da Marinha Grande  

Presente ofício do Município da Marinha Grande datado de 24-09-2010, 

informando sobre o termino do prazo do projecto-piloto “ Mediadores 

Municipais – Vamos Construir Pontes ”, que ocorreu a 30 de Setembro do 

presente ano.  

      O Executivo tomou conhecimento. 

 

9. Moher – Associação para o desenvolvimento de S. Pedro de Moel . 
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Presente ofício da Moher – Associação para o desenvolvimento de S. Pedro 

de Moel, datado de 17-09-2010, a convidar para o jantar do 2º aniversário da 

associação que se realizará no dia 08 de Outubro, pelas 20,00 na Pensão 

Miramar, em S. Pedro de Moel. 

      O Executivo tomou conhecimento. A secretária Isabel Freitas irá estar 

presente. 

 

10. Conselho Local de Acção Social da Marinha Grande. 

       Presente convocatória para reunião do Concelho Local de Acção Social da 

Marinha Grande, a realizar no dia 13 de Outubro de 2010, pelas 18 horas no 

Auditório do Estádio Municipal da Marinha Grande. 

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

 

11. Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio. 

     Presente ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, a convidar 

para um jantar de agradecimento a realizar no dia 16/10/2010, aos Srs. Artur 

Francisco e Augusto Ferreira, pelo trabalho que estes desenvolveram em prol 

da cultura e do desporto daquela colectividade. 

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

 

12. Rancho Região de Leiria 

Presente ofício do Rancho da Região de Leiria, datado de 17-09-2010, a 

convidar para a apresentação do livro “ Cancioneiro da Região de Leiria ”, a 

ter lugar no dia 17 de Outubro, pelas 18,00 horas, no Teatro Miguel Franco, 

em Leiria. 

   O Executivo tomou conhecimento. O Sr. Presidente irá estar presente. 

 

 

 

 

         Ponto Três – Deliberações 

 
 1. Estrela-do-mar Futebol Clube 
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Presente ofício do Estrela-do-mar Futebol Clube, datado de 17-09-2010, 

solicitando o apoio em lembranças para oferta aos clubes com que irão 

disputar os jogos ao longo da época 2010/2011. 

        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 as lembranças solicitadas. 

        Deliberação nº 77. 

 
 2. Agrupamento de Escolas de Guilherme Stephens 

Presente ofício do agrupamento de Escolas, datado de 17-09-2010, 

remetendo um ofício da “Unidade de Ensino estruturado para crianças com 

perturbações do Espectro do Autismo”, solicitando apoio para a unidade 

poder dar continuidade ao seu trabalho, necessitando equipar as salas com 

materiais adequados para as crianças, que têm idades entre os 3 e os 14 

anos. 

       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 

atribuir o valor de € 229,95 para aquisição de equipamento de Software. 

       Deliberação nº 78. 

 
3. Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte 

      Presente ofício da Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte, dando 

conhecimento que a Escola foi uma das 5 escolas vencedoras a nível 

nacional do programa Euroscola, o que fará deslocar alunos a Estrasburgo, 

para realização de uma sessão no Parlamento Europeu. Assim, solicitam 

apoio para esta deslocação, que ultrapassa o valor subsidiado. 

       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 € 200,00 euros. 

      Deliberação nº 79. 

 
 
4. Clube Desportivo da Garcia. 

      Presente ofício do Clube Desportivo da Garcia, a solicitar apoio em materiais, 

blocos e meias manilhas, para resolução do problema de escoamento de 

águas pluviais do campo de jogos, que têm sido encaminhadas para um 
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terreno anexo que em virtude de construções nesse terreno, as águas terão 

de ser desviadas. 

       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 os materiais solicitados, no valor total de 970,00 euros. 

       Deliberação nº 80. 

 

5. Rosa Maria Serrenho de Sousa.  

       Presente carta da Dª Rosa Maria Serrenho de Sousa, dá conhecimento do 

seu interesse por assuntos relacionados com as freguesias, os seus 

patrimónios e as suas histórias. Como tal, solicita à junta a cedência de obras 

literárias existentes sobre a freguesia, contribuindo para o enriquecimento da 

comunidade escolar a que pertence 

       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, conceder um exemplar de cada uma das obras disponíveis. 

       Deliberação nº 81. 

 

6. César Dinis Capinha.  

     Presente carta do Sr. César Dinis Capinha, das Caldas da Rainha, informando 

que conjuntamente com outros investigadores, elaboraram “Carta aberta pela 

preservação e valorização do Ribeiro de São Pedro na Marinha Grande”, que 

anexam para conhecimento do executivo. 

      O Executivo tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, que fique 

transcrito o seu conteúdo nesta deliberação, na acta seja colocado na página 

da internet.     

      Deliberação nº 82. 

 

7. Requerimento de Minervina de Jesus Pedrosa. 

     Presente requerimento de Minervina de Jesus Pedroso para aquisição da  

       sepultura nº 262, no cemitério do Pilado.  Nos termos do disposto da lei 

vigente e na especificidade do regulamento que rege este cemitério, estão 

reunidas as condições para a aquisição solicitada. 
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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 

conceder o solicitado. 

       Deliberação nº 83. 

 

8. Delimitações da Freguesia 
 
Presente toda a documentação referente à delimitação administrativa da freguesia 

de Marinha Grande com as freguesias de: Moita, Martingança, Pataias e Maceira, 

na qual constam as Cartas Administrativas e Actas dos acordos alcançados. 

Depois de apreciada e verificando-se estarem reunidas todas as condições 

exigidas por lei, o Executivo concordando com o exposto deliberou por 

unanimidade enviar todo o processo à Assembleia de Freguesia para a 

necessária aprovação nos termos da lei em vigor para o efeito. 

Deliberação nº 84 

 

 

Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da 

Autarquia: 

o Ordens de Pagamento: 

Do Nº 611 ao nº 646, que totalizam € 30.253,71 (trinta mil duzentos e 

cinquenta e três euros e setenta e um cêntimos). 

o  Balancete do Movimento de Fundos 

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 06/10/2010, apresenta 

um total de disponibilidade no valor de € 116.524,02 (cento e dezasseis mil 

quinhentos e vinte e quatro euros e dois cêntimos. 

O Executivo tomou conhecimento. 

  

_________________________________________________________________ 

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

pelas vinte e 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.  
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Presidente – 

 
Secretário – 

 
Tesoureiro – 

 
Vogais: 

Isabel Paixão 

 
Rui Miranda 

 
Conceição Santos 

 
Liliana Costa 


