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ACTA NÚMERO QUATRO 

 

Aos dezoito dias do mês Fevereiro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e 

quarenta e 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  

 

� Presente nesta reunião a direcção do Rancho Folclórico de Picassinos, para 

proceder à entrega do seu relatório de contas relativo ao ano dois mil e nove e 

plano de actividades para dois mil e dez, fazendo simultaneamente o 

agradecimento de todo o apoio prestado pela Junta de Freguesia desde a sua 

fundação. 

� Na oportunidade foram abordados vários aspectos da vida deste importante 

agente cultural da nossa freguesia. 

� O Presidente da Junta  deu conhecimento das obras que iam decorrer no pátio 

da Junta, as quais incluirão a demolição de alguns anexos existentes sem 

utilização e ainda a abertura de um portão frontal de acesso às instalações, na 

execução das obras do novo edifício da Junta. 

Salientou ainda a este propósito que se mantinha na expectativa que a Câmara 

Municipal venha a incluir numa próxima revisão orçamental a verba de duzentos 

mil euros inserida no PPI - Plano Plurianual de Investimento  para o ano dois mil e 

onze, sem o qual não será possível abrir de novo o concurso para a realização da 

obra. 
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� O Presidente da Junta  disse ainda que devido ao mau tempo que tem assolado 

a nossa Freguesia, já teve necessidade de mandar executar muitos trabalhos fora 

do plano de actividades, tal como a reparação de diversos pontões sobre a 

nossas linhas de água completamente danificados pelas enxurradas. 

Informou também que se tinha dado inicio a reparação da Rua da Agroeira na 

Amieira. 

� O Vogal Rui Miranda , lembrou que deviam ser pedidos às colectividades os 

Relatórios de Contas e Planos de Actividades e orçamentos. 

� A Secretária Isabel Freitas , referiu que já tinha esse trabalho agendado, estando 

apenas a aguardar o final do mês de Março, permitindo que todas as 

colectividades fizessem o seu encerramento anual de contas. 

� O Vogal Rui Miranda , lembrou que a Rua dos Sabugueiros em Picassinos se 

encontra completamente danificada, propondo que a mesma fosse reparada com 

a maior brevidade. 

� O Presidente da Junta esclareceu o senhor Rui Miranda que conhecia muito bem 

a situação, mas que lhe tinha sido transmitido pela Câmara Municipal, que aquela 

rua não deveria sofrer qualquer intervenção, dado estar em discussão um projecto 

de construção para aquele local. 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

� Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Feve reiro 

� Ponto Dois - Correspondência 

� Ponto Três – Deliberações 

� Ponto Quatro – Procedimento concursal comum para pr eenchimento de 

dois lugares de assistentes operacionais 

� Ponto Cinco - Informação Financeira 

 

� Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Feve reiro 

 

Presente Mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 1ª quinzena 

de Fevereiro.  

Presidente da Junta referiu que devido ao mau tempo que tem assolado a nossa 

Freguesia, já teve necessidade de mandar executar alguns trabalhos não previstos no 
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plano de actividades, tal como a reparação de diversos pontões sobre a nossas linhas 

de água completamente danificados pelas enxurradas. 

Informou também que se tinha dado inicio a reparação da Rua da Agroeira na Amieira. 

______________________________________________________________________ 

 

�  Ponto Dois – Correspondência 

 

1. EPAMG – Escola Profissional e Artística da Marin ha Grande 

Presente ofício a convidar para a apresentação de uma exposição e conferência 

subordinadas ao tema “A Evolução das Novas Tecnologias”, organizada pelo curso 

EFA – Técnicas Administrativas, a realizar nos dias 24,25, e 26 de Fevereiro, entre 

as 10 e as 17 H, destacando o dia 26 de Fevereiro para a conferência, na Sala do 

Forno das Escola Profissional e Artística da Marinha Grande. 

O Executivo tomou conhecimento, a Secretária estará presente 

 

2. Município da Marinha Grande  

Presente ofício do Município da Marinha Grande conjuntamente com o MDM – 

Movimento Democrático das Mulheres a convidarem para a inauguração da 

exposição “MDM 40 Anos - Uma História com futuro, realizada no dia 11 de 

Fevereiro às 18.00 h na Galeria Municipal. 

 Executivo tomou conhecimento. 

 

3. Clube Automóvel da Marinha Grande  

Presente convite do Clube Automóvel da Marinha Grande, para o Jantar 

Comemorativo do seu 40º Aniversário, a realizar no próximo dia 20 de Fevereiro 

pelas 20.00 H. 

O Executivo tomou conhecimento, a Secretária estará presente. 

 

4. Sociedade União de Albergaria  

Presente carta da S.U.A a agradecer o apoio concedido pela Junta de Freguesia, 

para obras na sua Sede, para reiniciar a sua actividade associativa.    

O Executivo tomou conhecimento 

  

5. Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Con celho da Marinha 

Grande  
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Presente convite para estar presente na cerimónia das comemorações do “Dia 

Nacional do Dador de Sangue que vão realizar-se no dia 27 de Março de 2010 

pelas 15.00 no Auditório da Biblioteca Municipal. 

O Executivo tomou conhecimento, o Presidente estará presente 

 

6. Agrupamento 36 – Corpo Nacional de Escutas – Esc utismo Católico 

Português.  

Presente convite para a homenagem ao fundador do Agrupamento de Escuteiros da 

Marinha Grande, o Padre Armindo Valente, no próximo dia 21 de Fevereiro às 12 h. 

O Executivo tomou conhecimento, a Secretária estará presente. 

 

7. Município da Marinha Grande 

Presente oficio a convocar para uma reunião preparatória das Comemorações do 

25 de Abril, a realizar na quarta-feira dia 17 de Fevereiro pelas 21,30 h no auditório 

do Estádio Municipal 

O Executivo tomou conhecimento, a Secretária esteve presente. 

 

8. Município da Marinha Grande 

Presente ofício a convocar para uma reunião com entidades parceiras do projecto-

piloto “Mediadores Municipais”, para o dia 3 de Março de 2010, às 14,30 h no 

Auditório da Biblioteca Municipal, reforçando o convite para adesão enquanto 

entidade parceira do projecto em questão, com a seguinte ordem de trabalhos: 

� Apresentação das Entidades Parceiras e Mediadora Municipal; 

� Apresentação do Projecto; 

� Apresentação do diagnóstico da população alvo; 

� Redefinição do plano de acção; 

� Constituição de grupo restrito de trabalho 

 

O Executivo tomou conhecimento, a Presidente estará presente. 

 

9. Município da Marinha Grande  

Presente nota à comunicação social, da Câmara Municipal da Marinha Grande, a 

convidar para a Conferencia de Imprensa a realizar no dia 23/02/2010 no salão 

nobre dos Paços de Concelho, no dia 22 de Fevereiro às 10.00 h, para fazer 

balanço da actividade municipal. 
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O Executivo tomou conhecimento  

 

10.  Liga dos Combatentes – Núcleo da Marinha Grande  

Presente ofício da Liga dos Combatentes – Núcleo da Marinha Grande a informar 

da tomada de posse da sua nova direcção, no dia 08/02/2010 para o triénio de 

2010/2012. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

� Ponto Três – Deliberações 

 

11.  Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande “Igre ja do Pilado”  

Presente carta da comissão de festas da Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha 

Grande “Igreja do Pilado” a solicitar apoio para a realização da festa anual com o 

fim a angariação de fundos para a execução de diversas obras naquela igreja. 

 

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 € 150,00 euros. 

Deliberação nº 17 

 

12.  Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo do Centro  

Presente carta da Liga Portuguesa Contra o Cancro a solicita apoio para o seu 

trabalho comunitário de educação e sensibilização. 

 

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 € 250,00 euros. 

Deliberação nº 18 

 

13. Procedimento Concursal Comum Para Preenchimento  de Dois Lugares de 

Assistentes Operacionais. 

O Executivo da Junta de Freguesia da Marinha Grande, deliberou na sua reunião de 

18/02/2010, na continuidade do concurso em título definiu: 

 

1. Métodos de selecção a utilizar:   
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a) Entrevista profissional de selecção 

2. Requisitos especiais: 

a) Carta de condução de pesados 

3. O júri ficou constituído por: 

a) Presidente do júri – Presidente da Junta de Freguesia, Francisco Duarte 

b) 1º Vogal efectivo – Secretária, Isabel Freitas 

c) 2º Vogal efectivo – Vogal Rui Miranda 

d) Vogais suplentes –as vogais Conceição Santos e Isabel Paixão 

 

Depois de definidos e deliberados os requisitos necessários o concurso seguirá os 

trâmites legais para a Administração Pública: Consulta da Mobilidade Especial, Aviso 

devidamente formalizado no Jornal Oficial, num meio de Comunicação Social de 

âmbito nacional, publicação simultânea na BEP – Bolsa de Emprego Público, 

atendendo aos prazos restritos para estes actos.  

Legislação em vigor: Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, Lei 23/2004 de 22 de Junho, lei 

59/2008 de 11 de Setembro, Portaria 83-A/2009 de 22 de Janeiro Decreto 

Regulamentar 14/2008 de 31 de Julho, Decreto-Lei 209/2009 de 03 de Setembro, 

Decreto-lei 200/2006, Decreto-Lei 442/91 de 15 de Novembro e o Decreto-Lei 6/96 de 

31 de Janeiro.  

Deliberação nº 19 

________________________________________ 

 

� Ponto quatro - Informação Financeira 

 

� O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da 

Autarquia: 

 

� Ordens de Pagamento:  

Do Nº 83 a Nº116 que totalizam € 10.772,34 (dez mil setecentos e setenta e dois 

euros e trinta e quatro cêntimos). 

 

� Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria  

Do nº 84 ao nº 89 e 104 106, que totalizam € 3.151,07 (três mil cento e cinquenta e 

um euros e sete cêntimos).  
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� Balancete do Movimento de Fundos:  

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 17/02/2010, apresenta um 

total de disponibilidade no valor de € 108.859,25 (cento e oito mil oitocentos e 

cinquenta e nove euros e vinte e cinco 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 


