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ACTA NUMERO VINTE 

 
Aos três dias do mês de Dezembro de dois mil e nove, reuniu em sessão ordinária o 

Executivo da Junta de Freguesia, sob a presidência de Francisco Duarte, presidente 

desta Junta, com inicio às vinte e uma horas e trinta cinco minutos com a presença 

de: 

 

• Francisco Manuel Carvalho Duarte 

• 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 

 

Foi aprovada por unanimidade a acta número dezanove relativa à reunião anterior 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA  

 

1. Informações 

O Presidente da Junta  deu conhecimento ao Executivo da sua presença oficial 

em várias colectividades e noutras reuniões, destacando desta actividade pela 

sua importância a reunião da comissão para o projecto “Mediadores Municipais” 

onde foi abordada a difícil problemática da comunidade de etnia cigana. 

 

Rui Miranda  solicitou ao senhor presidente uma visita às obras em curso. 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

� Ponto Um – Debate do Plano de Actividades para 2010  

� Ponto Dois – Protocolo de Delegação de Competências  

� Ponto Três - Leitura da correspondência 

� Correspondência diversa 

� Apoios solicitados 

� Ponto Quatro - Informação Financeira 
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� Ponto Um – Discussão do Plano de Actividades para 2 010 

 

� Presente proposta do Plano de Actividades para o ano 2010, este foi objecto 

de ampla discussão, sendo sugeridas algumas propostas que certamente 

enriquecerão este documento. Após a discussão ficou decidido fazer algumas 

correcções ao plano apresentado, para que na próxima reunião de executivo 

este possa ser aprovado em conjunto com o orçamento e Mapa de Pessoal. 

� Em cumprimento do preceituado no nº 3 do artº 5 da Lei nº 24/98, ao abrigo 

do Estatuto da Oposição, foram presentes ofícios do Partido Socialista e do 

Bloco de Esquerda, nos quais propunham o seguinte: 

� PS não propôs qualquer obra ou realização 

� BE propôs: 

� Na área da Cultural: 

o Uma Feira do Livro, e um Festival de Marionetas. 

� Na área Social: 

o Promoção de um curso de alfabetização em horário pós-laboral. 

o A criação de um cartão Marinha Grande Sénior 65 

o Banco local de voluntariado. 

� Na área do ambiente: 

o Distribuição gratuita de compostores domésticos. 

� Diversos: 

o  Colocação de máquinas multibanco nos lugares da freguesia mais 

longínquos; 

o Melhoria do Sitio da Internet 

 

� O PSD como força politica integrante deste Executivo, apresentou um 

documento com um conjunto de propostas que mereceu por parte do 

Executivo uma prolongada discussão. Do documento em apreço foram 

consideradas algumas das sugestões inscritas no mesmo, como possíveis de 

pôr em pratica no decorrer do mandato. 

Ficou assim assente que o mesmo possa servir como documento auxiliar 

orientador da actividade da Junta. 
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� Ponto Dois – Protocolo de Delegação de Competências  

 

� Presente ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande a informar que foi 

aprovado por este órgão e pela Assembleia Municipal “A Manutenção dos 

Conteúdos do Protocolo de Delegação de Competências da Câmara 

Municipal na Junta de Freguesia da Marinha Grande. Ao abrigo da alínea c) 

nº 5 do artº 34 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada em 

anexo à Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. O Executivo deliberou por 

unanimidade aceitar a delegação de competências constantes no referido 

protocolo, e propor o mesmo à ratificação da Assembleia de Freguesia.  

Deliberação Nº 150 

 

� Ponto Três - Leitura da correspondência 

� Correspondência diversa 

 

1. Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro . 

� Presente ofício a convidar o Presidente da Junta de Freguesia para a 52º 

Aniversário a realizar no dia 1 de Dezembro nas suas instalações. 

� O senhor Presidente da Junta esteve presente. 
 

 
2. Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras 

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

Comissão de Honra da 26ª “Meia Maratona” a realizar no dia 1 de Dezembro 

de 2009 junto ao Município da Marinha Grande 

� Esteve presente a secretária Isabel Freitas 

 

3. Município da Marinha Grande   

� Presente ofício a convidar o Presidente da Junta para a recepção da Comitiva 

de San Ildefonso-La-Granja, no próximo dia 5 de Dezembro de 2009 às 18.00 

horas na FAG/2009 com actuação do Grupo de ballet del Real Sitio de San 

Ildefonso-La-Granja. Culmina com um jantar no Restaurante do Hotel Mar e 

Sol. 

� Estará presente a secretária Isabel Freitas 
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4. Estrela-do-Mar Futebol Clube  

� Presente ofício a convidar o Presidente da Junta para um jantar de Natal a 

realizar no dia 19 de Dezembro de 2009. 

� Estará presente o senhor presidente. 

 

5. Associação Social Cultural e Desportiva de Casal  Galego  

� Presente ofício a convidar o Presidente da Junta para um almoço de Natal 

para idosos institucionalizados da cidade da Marinha Grande, a realizar dia 19 

de Dezembro nas suas instalações em Casal Galego. 

� Estará presente a secretária Isabel Freitas 

 

6. ASURPI – Associação Sindical União dos Reformado s Pensionista e 

idosos. 

� Presente ofício a convidar o responsável da Orquestra Ligeira para a 33ª 

edição do almoço convívio do “NATAL DO REFORMADO” 

� Estará presente a responsável da Orquestra Isabel Freitas 

 

7. ANAFRE- Associação Nacional de Freguesias  

� Presente ofício a convidar para participar no seu XII Congresso, em anexo 

Ficha de Inscrição para os presidentes da Junta e da Assembleia de 

Freguesia. 

Estarão presentes os senhores presidentes da Junta e da Assembleia de 

Freguesia. 

 

8. António José Ferreira Boiça (Artesão Vidreiro)  

� Presente ofício a agradecer a colaboração prestada por esta Junta de 

Freguesia, no transporte concedido para transportes dos seus materiais para 

expor no Salão de Artesanato em Vila Franca de Xira, decorrida entre 3 e 11 

de Outubro.  

 

9. Município da Marinha Grande.  

� Presente comunicado a informar que no âmbito da preservação do 

património, que tinha sido decretado a proibição de estacionamento no 

“Jardim Stephens”, situado no Centro Tradicional (junto ao Museu do Vidro). 
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Ponto Três - Leitura da correspondência 

� Apoios solicitados.  

 

10. Escola Secundária Eng.º Acácio Calazans Duarte.  

� Presente ofício a solicitar apoio para uma turma do 12º ano, no âmbito da 

disciplina “Área de Projecto”, inserido no tema interculturalidade, cujo projecto 

culminará com a edição de um livro. 

� Foi deliberado adquirir alguns exemplares do citado livro, cuja quantidade 

será decidida conforme o seu custo unitário. 

Deliberação Nº 150 

 

11.  Associação de Pais Encarregados de Educação do Jard im-de-infância da 

Ordem  

� Presente ofício a solicitar apoio para a aquisição de lembranças de Natal para 

as crianças. 

� Dando cumprimento ao disposto na alínea e) nº 6 do Artº 34 da Lei 169/99, 

republicada pela 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou atribuir a 

importância de € 1,50 por aluno, num total de € 150,00 euros  

Deliberação Nº 151 

 

12.  Associação de Pais e Encarregados de Educação da Es cola E.B.1 e 

Jardim-de-Infância da Comeira. 

� Presente ofício a solicitar apoio para a Festa de Natal da Pré-Escola. 

� Dando cumprimento ao disposto na alínea e) nº 6 do Artº 34 da Lei 169/99, 

republicada pela 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou atribuir a 

importância de € 1,50 por aluno, num total de € 210,00 euros.  

Deliberação Nº 152 

 

13.  Agrupamento de Escolas Guilherme Stephens 

� Presente ofício a solicitar apoio para a Festa de Natal dos alunos. 

� Dando cumprimento ao disposto na alínea e) nº 6 do Artº 34 da Lei 169/99, 

republicada pela 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou atribuir a 

importância de € 1,50 por aluno, num total de € 130,50 euros.  

Deliberação Nº 153 
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14.  Escola Básica das Trutas   

� Presente ofício a solicitar apoio para as crianças assistirem a um espectáculo 

de Filipe La Féria. 

� Dando cumprimento ao disposto na alínea e) nº 6 do Artº 34 da Lei 169/99, 

republicada pela 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou atribuir a 

importância de € 1,50 por aluno, num total de € 112,50 euros.  

Deliberação Nº 154 

 

15. Associação de Pais da Escola EB1 de Casal de Ma lta - Jardim de Infância 

� Presente ofício a solicitar apoio para o almoço de Natal das crianças. 

� Dando cumprimento ao disposto na alínea e) nº 6 do Artº 34 da Lei 169/99, 

republicada pela 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou atribuir a 

importância de € 1,50 por aluno, num total de €237,00 euros. 

Deliberação Nº 155  

 

16.  Sporting Clube Marinhense  

� Presente ofício a solicitar a cedência de viatura para transporte de atletas. 

� Foi decidido ceder a viatura para deslocações a Santarém e a Viseu. 

Deliberação Nº 156 

 

17.  Sport Império Marinhense 

� Presente ofício a solicitar apoio para a aquisição de 150 cadeiras pelo valor 

unitário de 22,00 € perfazendo um total de 3.300,00 €  

� Ao abrigo da alínea j) do Nº6 do Artº 34 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por 

unanimidade, atribuir um apoio para adquirir 20 cadeiras, totalizando um valor 

de € 440,00 euros, a satisfazer no próximo ano. 

Deliberação Nº 157 

 

18. Clube Desportivo e Recreativo da Amieira   

� Presente ofício a solicitar apoio para o Grupo Cénico, nomeadamente com a 

aquisição de equipamento para as suas deslocações. 

� Ao abrigo da alínea j) do Nº6 do Artº 34 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por 
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unanimidade, atribuir um apoio de € 600,00 euros, a satisfazer no próximo 

ano. 

Deliberação Nº 158 

 

19. Sociedade União de Albergaria  

� Presente ofício a informar que tinha retomado as suas actividades depois de 

12 anos de interregno. Para permitir a sua continuidade necessitam no 

mínimo de obras de recuperação nas suas instalações. Para o efeito 

apresentaram um orçamento, para o qual solicitavam o apoio possível da 

Junta de Freguesia. 

� Ao abrigo da alínea j) do Nº6 do Artº 34 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por 

unanimidade, atribuir um apoio de € 2.500,00 euros, a satisfazer no próximo 

ano. 

Deliberação Nº 159 

 

20. Associação Tocándar  

� Presente ofício a solicitar apoio para aquisição de três Gaitas de Foles, e o 

pagamento mensal a um monitor de percussão. 

� Ao abrigo da alínea j) do Nº6 do Artº 34 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por 

unanimidade, atribuir um apoio de € 1.600,00 euros para a aquisição de duas 

Gaitas de Foles, a satisfazer no próximo ano. 

Deliberação Nº 160 

 

21. Atlético Clube Marinhense  

� Presente ofício a solicitar apoio à aquisição de uma viatura para transporte de 

atletas, no valor de 4.250,00 € conforme cópia da factura anexa. 

� Ao abrigo da alínea j) do Nº6 do Artº 34 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por 

maioria com quatro votos a favor e três abstenções, atribuir € 1.000 euros, a 

satisfazer no próximo ano. 

Deliberação Nº 161  
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22.  Sociedade Desportiva Recreativa Pilado e Escou ra  

� Presente ofício a solicitar apoio para diversas obras nas instalações da 

colectividade, e trabalhos diversos no seu Campo de Futebol. 

� Ao abrigo da alínea j) do Nº6 do Artº 34 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 

republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por 

unanimidade atribuir 4 dias de máquina e respectiva mão-de-obra, e 30 m3 de 

areia lavada. 

Deliberação Nº 162  

 

23.  Novos Fitados de Medicina Veterinária, da Escola Un iversitária “Vasco da 

Gama”  

� Presente ofício a solicitar a aquisição de um espaço publicitário a incluir nas 

plaquetas do curso. 

� O Executivo deliberou por unanimidade, adquirir um espaço publicitário no 

valor de € 25,00 mais IVA, relativo 1/8 de página.  

Deliberação Nº 163 

   

� Ponto Três - Informação Financeira 

 

22. O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou o Movimentos Financeiros da 

Autarquia: 

 

o Ordens de Pagamento: 

Do Nº 833 ao Nº 863 que totalizam € 7.665,10 (Sete mil seiscentos e sessenta e 

cinco euros e dez cêntimos)  

 

o Alteração Orçamental nº 6 

Foram aprovadas as alterações orçamentais à despesa que totalizam € 

21.250,00 euros. 

 

 

 

 

 

 



Junta de Freguesia da Marinha Grande  
 

_____________________________Acta Vinte 03/12/2009______________________ 

9 

 

o Balancete do Movimento de Fundos: 

Presente o Balancete do Movimento de Fundos referente ao dia 2 de Dezembro 

de 2009, que apresenta um total de disponibilidade no valor de € 110.531,19 

(Cento e dez mil, quinhentos e trinta e um euros e dezanove cêntimos). 

 

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

hora e quarenta e cinco minutos do dia 4 de Dezembro de 2009, 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 


