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ACTA NÚMERO NOVE 

 

Aos vinte e dois dias do mês de Abril de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e trinta 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  

• Liliana Maria Amorim da Costa 

• Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço Roldão Santos 

 
ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

o A acta foi aprovada por unanimidade.  

o O Presidente e a Vogal Isabel Freitas informaram o Executivo, como decorreram as 

suas presenças em actos ocorridos em algumas instituições para as quais a Junta 

foi convidada. 

ORDEM DO DIA 

� Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Abri l 

� Ponto Dois - Correspondência 

� Ponto Três – Deliberações 

� Ponto Cinco - Informação Financeira 

 

� Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Abri l 

o Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 1ª 

quinzena de Abril, o mesmo não mereceu qualquer comentário por parte dos 

membros do executivo. 

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

restantes membros do executivo como têm decorrido as obras. 

o O Executivo tomou conhecimento 

 

� Ponto Dois – Correspondência 

 

1. Ministério da Administração Interna – Governo Ci vil de Leiria  
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Presente convite do Governo Civil de Leiria por solicitação do Delegado Regional do 

Centro, do Instituto de Emprego e Formação Profissional para a “Sessão de 

Apresentação da Iniciativa Emprego 2010 a ter lugar no dia 9 de Abril às 15,00 H no 

novo Auditório da Associação Empresarial da Região de Leiria, no edifício Nerlei em 

Leiria, com a presença do Senhor Secretário de Estado do Emprego e Formação 

Profissional, destinado a apresentar as medidas de apoio à manutenção de emprego, 

apoio à contratação, apoio à inserção profissional de jovens etc. 

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

 

2. Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte  

Presente ofício da Direcção da Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte a 

manifestar o seu agradecimento pela presença de um elemento do Executivo da Junta 

na sessão de entrega de “Prémios Calazans”. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 
3. Clube Automóvel da Marinha Grande  

Presente carta do Clube Automóvel da Marinha Grande a convidar para o Jantar de 

Boas Vindas aos participantes do RALLYE Vidreiro, no dia 16/04/2010 pelas vinte 

horas, e entrega de prémios no Sábado dia 17/04/2010 junto ao Parque da Cerca. 

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

 
4. Paulo Tojeira – Escola Calazans Duarte   

Presente email do Dr. Paulo Tojeira a convidar para estar presente na Palestra “A 

Política USA – Obama, as Américas e o mundo”, com Miguel Urbano Rodrigues, no dia 

vinte e um de Abril às quinze horas.  

Executivo tomou conhecimento, e por indisponibilidade de agenda não foi possível 

estar alguém presente. 

 
5. Rancho Folclórico de Picassinos  

Presente carta do Rancho Folclórico de Picassinos a convidar para o 29º Encontro de 

Folclore deste Rancho assim como para o Jantar convívio a realizar no dia 5 de Junho 

de 2010 pelas 18 horas.  

      O Executivo tomou conhecimento, o Presidente da Junta estará presente.  

 
6. Associação Portuguesa de Deficientes 

Presente ofício da Associação Portuguesa de Deficientes, de acordo com o solicitado, 

a remeter o Plano de Actividades para 2010 e Relatório de Contas de 2009.  
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O Executivo tomou conhecimento. 

 
7. Futebol Clube “Os Belenenses” 

Presente ofício do Futebol Clube “Os Belenenses, de acordo com o solicitado, a 

remeter o Relatório de Contas de 2009, Orçamento para 2010, e o Plano de 

Actividades para 2010. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 
8. Clube Recreativo Amieirinhense 

Presente Oficio do Clube Recreativo Amieirinhense de acordo com o solicitado, a 

remeter o Relatório de Actividades e Trabalhos, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório 

de Contas de 2009, Relatório de Contas da Escola de Musica do ano 2009, Plano de 

Actividades e Orçamento para 2010. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 
9. Sport Império Marinhense  

Presente ofício do Sport Império Marinhense de acordo com o solicitado, a remeter o 

Relatório de Gestão de Contas, Parecer do Conselho Fiscal, Actas de tomada de 

posse, e acta da Assembleia-geral. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 
10. Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembr o - Pêro Neto 

Presente ofício da Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro, de acordo com 

o solicitado, a remeter o Plano de Actividades, e Relatório de Contas. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 
11. Clube Atletismo da Marinha Grande 

Presente ofício do Clube de Atletismo da Marinha Grande, de acordo com o solicitado, 

a remeter o Relatório de Contas da época desportiva 2008/2009, e Plano de 

Actividades. 

O Executivo tomou conhecimento. 
 

12. Sport Operário Marinhense 

Presente Oficio do Sport Operário Marinhense, de acordo com o solicitado, a remeter 

Relatório de Contas de 2008/2009. 

Informando que o seu ano contabilístico inicia a 1 de Setembro e termina a 31 de 

Agosto. 

O Executivo tomou conhecimento. 
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13. Rotary Club da Marinha Grande 

Presente email do Rotary Club da Marinha Grande a convidar para a cerimónia de 

aniversário do Clube a realizar no próximo dia 25 de Abril no Hotel Mar e Sol em S. 

Pedro de Moel. 

O Executivo tomou conhecimento, estará presente a vogal Conceição Santos 

 
14. C.P.C.J. Comissão de Protecção de Crianças e Jo vens 

Presente ofício da C.P.C.J. a convocar para a 2ª reunião de 2010 da Comissão 

Alargada a realizar no dia 06/05/2010 pelas 14.30 h no Arquivo Municipal da Marinha 

Grande com a seguinte ordem de trabalhos: 

� Apresentação do Plano de Acção para 2010 

� Aprovação do Regulamento Interno 

� Outras informações 

O Executivo tomou conhecimento, estará presente o Presidente da Junta 

 
15. Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro - Ordem  

Presente ofício da Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro a convidar para 

estar presente na entrega de prémios do torneio aberto de Ténis de Mesa, que se vai 

realizar no dia 25 de Abril a partir das 16.00 h.   

O Executivo tomou conhecimento o Presidente da Junta estará presente. 

 
16. Partido Socialista – Secção da Marinha Grande 

Presente carta da Secção do PS da Marinha Grande, a informar que vão levar a efeito 

no próximo dia 13 de Maio a tradicional Festa das Árvores, a exemplo de anos 

anteriores solicitam a habitual colaboração da Junta de Freguesia na limpeza do 

recinto e das bermas das estradas de acesso, àquele espaço. 

A Junta oportunamente irá satisfazer o solicitado. 

 
� Ponto Três – Deliberações 

 
17. Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens – Jar dim-de-infância da Ordem  

Presente ofício do Jardim de infância da Ordem a solicitar apoio para a Semana da 

Leitura que propõem realizar de 29 de Abril a 5 de Maio, sendo o apoio solicitando na 

atribuição de lembranças para dois convidados a exemplo do ano lectivo passado. 

O Executivo tomou conhecimento e deliberou atribuir as lembranças solicitadas. 

Deliberação nº 34 
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18. Agrupamento 36 do Corpo Nacional de Escutas e o  Núcleo Fraternidade Nuno 

Álvares  

Presente email do Núcleo FNA (antigos escuteiros) a exemplo do ano anterior solicitar 

apoio para a realização do 2º Grande Prémio de Carros de Rolamentos e de Madeira, 

na Zona da Ponte Nova no dia 25 de Abril de 2010, integrado nas Comemorações do 

25 de Abril. 

 

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, e um apoio no valor de € 125,00 euros. 

      Deliberação nº 35 

 
19. Rancho Folclórico de Picassinos 

Presente ofício do Rancho Folclórico de Picassinos à semelhança de anos anteriores 

solicitar a cedência de lembranças para oferecer aos quatro grupos folclóricos que vão 

estar presentes no 29º Encontro de Folclore que vão levar a efeito no próximo dia 5 de 

Junho de 2010. 

 

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 36 

 
20. Agrupamento de Escolas de Guilherme Stephens EB  de Engenho 

Presente ofício da Escola EB do Engenho a solicitar apoio para a realização de uma 

visita de estudo ao Jardim Zoológico, com 140 alunos, numa visita a Lisboa integrada 

no ano da Biodiversidade e programada no Plano Anual de Actividades. 

 

       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 1,5 € por aluno X140 alunos = €210,00 euros. 

       Deliberação nº 37 

 
21. Comissão Organizadora das Marchas Populares MG2 010   

Presente carta da Comissão das Marchas Populares MG2010, a solicitar apoio para a 

realização que vai ser levada a efeito nos dias 18, 19 e 20 de Junho de 2010, por 12 

colectividades do Concelho, nomeadamente; Associação Social Cultural e Desportiva 
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de Casal Galego, Grupo Desportivo Recreativo das Figueiras, Clube Desportivo e 

Recreativo da Amieira, Sport Império Marinhense, Sociedade Beneficência e Recreio 

1º de Janeiro, Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro, Futebol Clube “Os 

Belenenses”, ASURPI – Associação Sindical União Reformados Pensionistas e 

Idosos, Centro Cultural e Paroquial da Passagem, Sport Lisboa e Marinha, Associação 

Cultural e Recreativa da Comeira, e Clube Desportivo Moitense. 

 
Nesta discussão ausentou-se da sala a vogal Isabel Freitas da CDU, por ser membro 

dos corpos gerentes de uma das colectividades intervenientes e simultaneamente da 

Comissão Organizadora das Marchas da Marinha MG2010. 

 
Os eleitos da CDU no Executivo apresentaram uma proposta de 300,00 € por cada 

colectividade da Freguesia da Marinha Grande, e 100,00 € por cada colectividade de 

fora da Freguesia. 

Os eleitos do PSD no Executivo apresentaram uma proposta de 200,00 € por cada 

colectividade da Freguesia, e zero euros para as de fora da Freguesia. 

 
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 maioria, com o voto 

de qualidade do presidente da Junta, atribuir a cada uma das marchas da freguesia da 

Marinha Grande um apoio no valor de € 300,00 euros, e às marchas da Moita e da 

Vieira, um subsidio de € 100,00 euros a cada. 

   Deliberação nº 38 
 

22. Héber Barros e Nuno Barros  

Presente email destes dois cidadãos a informar que se estão a inicia em projectos de 

organização de eventos de cariz social. Para o efeito pedem apoio para uma 

realização que conjuntamente com a ADSER estão a organizar, trata-se de um mini-

festival que vai ter lugar na colectividade da Ordem no dia 2 de Junho, que tem como 

objectivo angariar fundos para o Centro de Acolhimento Temporário “Girasol”. 

Informam ainda que as principais despesas com o evento prendem-se com material de 

som e de iluminação. 

 
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 não 

atribuir qualquer subsidio, dado que por imperativo legal não é possível atribuir 

subsídios a pessoas individuais.  

   Deliberação nº 39 
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_____________________________________________________ 

 
� Ponto Cinco - Informação Financeira 
 
o O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da 

Autarquia: 

 
o Ordens de Pagamento: 

 
Do Nº 222 a Nº 271 que totalizam € 36.485,38 (trinta e seis mil quatrocentos oitenta 

e cinco euros e trinta e oito cêntimos). 

 
� Balancete do Movimento de Fundos 

 
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 22/04/2010, apresenta um total 

de disponibilidade no valor de € 134.865,17 (cento e trinta e quatro mil oitocentos e 

sessenta e cinco euros e dezassete cêntimos). 

 

O Executivo tomou conhecimento 

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

horas, 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 


