
Acta ordinária da Junta de Freguesia da Marinha Grande de 19/11/2009 
 

 1 

 
ACTA NUMERO DEZANOVE 

 
Aos dezanove dias do mês de Novembro de dois mil e nove, reuniu em sessão 
ordinária o Executivo da Junta de Freguesia, presidida por Francisco Duarte, 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 dezoito relativa à reunião anterior 
 

ANTES DA ORDEM DO DIA  
 

1. Informações 
a. O presidente da junta informou que tinha estado presente numa 

reunião da C.P.C.J, onde foi eleita como presidente a Vereadora 
Cidália Ferreira. 

b. Na Valorlis participou numa visita guiada às suas instalações, 
onde teve conhecimento entre outras coisas que aquela entidade 
tinha recebido recentemente um diploma de mérito. 

c.  Dentro do contexto aproveitou para propor ao Executivo uma 
visita às citadas instalações.  

d. Deu algumas informações acerca das obras que se estão a 
realizar na “FONTE DA SERRADA” em Albergaria. 

e. Falou também que esteve numa reunião na Segurança Social, 
onde foram abordadas situações de carência social, 
nomeadamente pessoas de etnia cigana. 

f. Foi decidido que o almoço de Natal dos trabalhadores e 
Executivo da Junta e a entrega dos cabazes de Natal será no 
próximo dia 11 de Dezembro a partir das treze horas. 

g. O esboço do Plano de Actividades foi entregue a todos os 
membros do Executivo para análise e eventuais propostas, a 
apresentar pelos membros do Executivo não permanente. 
Pretende-se que na reunião do próximo dia 3 de Dezembro se 
realize a discussão final dos documentos, para posterior 
aprovação. 

h. Informou também que no próximo dia 28 de Novembro se ia 
comemorar o 12º aniversário da nossa Orquestra. Estando 
marcado para o efeito um Concerto na Colectividade da Ordem, 
aproveitando para convidar todo o Executivo a estar presente. 

i. Na FAG/2009, a Junta de Freguesia ia estar uma vez mais com 
as tradições da nossa terra, este ano ia ser a “DESCAMISADA” 

 
2. O Vogal Rui Miranda , colocou algumas questões ao Executivo tais como: 

para quando a actualização do Site da Junta de Freguesia, perguntou se 
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ainda havia uma Psicóloga clínica a prestar serviço gratuito, entre outras 
coisas. 

3. O Presidente da Junta  informou que já não havia psicóloga, dado esta ter 
rescindido os serviços por motivos particulares, nomeadamente que tinha 
mudado de actividade. Mas que se estavam a envidar todos os esforços 
para dentro de pouco tampo ser possível voltar a prestar este serviço às 
populações, informando que já existiam nos serviços alguns curriculum’s.  

 
ORDEM DO DIA 

 
4. A secretária Isabel Freitas propôs que a reunião tivesse a seguinte ordem 

de trabalhos: 
  

� Ponto Um – Leitura da correspondência 
� Correspondência diversa 
� Apoios solicitados 

 
� Ponto Dois - Informação Financeira 

 
De seguida entrou-se no ponto um da ordem de trabalhos: 
 

Ponto Um - Leitura da correspondência 
� Correspondência diversa  
 

1. Oficio da ASURPI – Associação Sindical União Reformados 
Pensionistas e Idosos da Marinha Grande. 

a) Presente ofício a convidar o presidente da Junta de 
Freguesia para a 33ª edição do Almoço de Natal a 
realizar no dia 20 de Dezembro a realizar no parque 
Municipal de Exposições.  

b) O senhor Presidente da Junta vai estar presente. 
 

2. Oficio da Sociedade Desportiva Recreativa da Garcia 
a) Presente ofício a convidar o presidente da Junta de 

Freguesia para o jantar do seu 76º aniversário a 
realizar no dia 6 de Dezembro de 2009 nas suas 
instalações. 

b) O senhor Presidente vai estar presente 
 

3. Oficio da Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras.  
a) Presente ofício a convidar o presidente da Junta 

de Freguesia para o jantar do seu 36º 
aniversário a realizar no dia 21 de Novembro de 
2009 nas suas instalações. 

b) O senhor Presidente vai estar presente 
 

4. Oficio do Rotary Clube da Marinha Grande   
a) Presente ofício a convidar o senhor Presidente 

da Junta de Freguesia para a entrega de 
prémios de mérito Dr. Álvaro André a alunos que 
se evidenciaram com a melhor classificação no 
términus do seu percurso no ensino secundário, 
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a realizar no dia 28 de Novembro no Auditório do 
Museu do Vidro 

b) O senhor Presidente vai estar presente. 
 

5. Oficio da Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio  
a) Presente ofício a solicitar colaboração no 

transporte das equipas de andebol. 
b) Do transporte solicitado para nove deslocações 

o senhor Presidente informou que se tinha 
decidido satisfazer sete. 

 
6. Oficio da Município da Marinha Grande  

Presente ofício de cumprimentos de despedida do 
Presidente cessante do Município da Marinha 
Grande Dr. Alberto Cascalho. Recordando o 
elevado valor da amizade que permanece para 
além dos cargos. 
 

7. Oficio da Escola Secundária Eng.º Acácio Calazans Duarte  
a) Presente ofício a convidar a Junta de Freguesia 

para parceira do Projecto “Escolhas” 
b) Foi decidido a aceitar o referido convite 

 
8. Oficio da Sociedade B. E Recreio 1º de Janeiro – Ordem 

a) Presente ofício a solicitar apoio para a 
manutenção da Técnica de Animação Cultural 
para apoio do Grupo “Viver Convivendo” , tendo 
como anexo um documento assinado por todos 
os utentes seniores do referido Grupo. 

b) Decidiu-se informar que a Junta de Freguesia 
não possui capacidade legal para a resolução do 
referido assunto. No entanto encontra-se 
disponível para continuar a ajudar na procura de 
soluções. 

 
Ponto Dois - Leitura da correspondência 

� Apoios solicitados 
 

9. Oficio da ASURPI - Associação Sindical União dos Reformados 
Pensionistas e Idosos. 

 
a) Presente ofício a solicitar apoio para a realização da 33ª 

edição do Almoço de Natal a realizar no dia 20 de 
Dezembro no parque Municipal de Exposições.  

b) 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 no valor de € 1.250,00 euros. 
Deliberação Nº 144 

 
10.  Oficio Sporting Clube Marinhense  
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a) Presente ofício a solicitar um contributo para formação 
desportiva e desenvolvimento pessoal integrado, aos 
cerca dos 400 atletas desta colectividade. 

b) 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 no valor de € 1.500,00 euros, a satisfazer no 
próximo ano. 

Durante a discussão análise e votação desta deliberação o vogal do 
Executivo Rui Joaquim Agostinho Miranda, ausentou-se por um período 
necessário para o efeito, dado ser membro dos corpos gerente da 
colectividade em questão. 
Deliberação Nº 145  

 
11. Oficio do Futebol Clube “OS BELENENSES”  

a) Presente ofício a solicitar apoio para a sua equipa 
de Futebol Feminino, a integrar o Campeonato 
Nacional da 2ª Divisão. 

b) Assim, 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 no valor de € 
1.000,00 euros, a satisfazer no próximo ano. 
Deliberação Nº 146  
 

12.  Oficio do Agrupamento de Escolas Nery Capucho  
a) Presente ofício a solicitar aumento da verba de 

Expediente e Limpeza, estipulada na lei. 
b) 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 aumentar a 
partir do próximo ano, a importância de € 1,50 por 
aluno para € 1.75 
Deliberação Nº 147  

13.  Oficio da SPEM- Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla – 
Delegação Distrital de Leiria.  

a) Presente ofício a convidar para um Almoço de 
Natal a realizar no dia 6 de Dezembro, assim 
como a solicitar o apoio possível permitindo 
minimizar as suas dificuldades financeiras. 

b) 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 no 
valor de € 250,00 euros. 
Deliberação Nº 148  
 

14.  Oficio da Escola Básica do 1º Ciclo da Comeira   
a) Presente ofício a solicitar apoio para uma visita 

com os seus alunos ao Teatro Politeama. 
b) Ao da alínea i) 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 
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por unanimidade, atribuir um apoio no valor de 
1,50 € por aluno conforme o estipulado 
 Deliberação Nº 149  

 
� Ponto Três - Informação Financeira 
 

22. O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou o Movimentos Financeiros da 
Autarquia: 
 

o Ordens de Pagamento: 
Do Nº 813 ao Nº 832 que totalizam € 7.023,93 (Sete mil e vinte e três euros e 
noventa e três cêntimos)  
 
o Balancete do Movimento de Fundos: 
Presente o Balancete do Movimento de Fundos referente ao dia 18 de 
Novembro de 2009, que apresenta um total de disponibilidade no valor de € 
139.756,94 (Cento e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis euros e 
noventa e quatro cêntimos). 

 
Por nada mais haver a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião pelas 
zero horas e quinze minutos do dia 20 de Novembro 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 


