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ACTA NÚMEROACTA NÚMEROACTA NÚMEROACTA NÚMERO    DEZOITODEZOITODEZOITODEZOITO    
 

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

quinze minutos, nas instalações da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal 

Galego, reuniu em sessão 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 Rocha Paixão 

• Rui Joaquim Agostinho Miranda 

• Maria da Conceição Bandola Torres Cabaço  

________________________________________________________________ 

 

Faltou a esta reunião a vogal do Executivo, Liliana Costa do PSD. Falta que foi 

devidamente justificada. 

 
ANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIA    

    

� A acta nº 16 foi aprovada por unanimidade, a acta nº 17 foi aprovada por 

maioria, com duas abstenções por parte das vogais do Executivo Isabel Paixão da 

CDU e Conceição Cabaço do PSD, por não terem estado presentes na reunião. 

 

       ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA    
 
 

• PPPPontoontoontoonto    Um Um Um Um ––––    Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da 1ª 1ª 1ª 1ª QuinzeQuinzeQuinzeQuinzena na na na de Outubrode Outubrode Outubrode Outubro    

• PonPonPonPonto Doisto Doisto Doisto Dois    ––––    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência    

• Ponto Três Ponto Três Ponto Três Ponto Três ––––    DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações    

• PontoPontoPontoPonto    Quatro Quatro Quatro Quatro ––––    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

• PPPPonto Um onto Um onto Um onto Um ––––    Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da 1ª 1ª 1ª 1ª Quinzena de Quinzena de Quinzena de Quinzena de OutubroOutubroOutubroOutubro        
    

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

Quinzena do mês de Outubro. 

O Executivo tomou conhecimento. 

__________________________________________________________________________ 
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• Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois ––––    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência    
    

1.1.1.1. Clube Desportivo e Recreativo da GarciaClube Desportivo e Recreativo da GarciaClube Desportivo e Recreativo da GarciaClube Desportivo e Recreativo da Garcia    

Presente email do Clube Desportivo e Recreativo da Garcia de acordo com o 

estabelecido, a remeter as suas informações fiscais relativas ao ano 2010. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.2.2.2. CTT CTT CTT CTT ––––    Correios de Portugal, S.A.Correios de Portugal, S.A.Correios de Portugal, S.A.Correios de Portugal, S.A.    

Presente ofício dos CTT – Correios de Portugal S.A., datado de 07 de Outubro e 

recepcionado a 11 do mesmo mês, de acordo com os contactos efectuados na procura 

de um parceiro que lhes permitisse a continuidade da prestação de serviços de correio 

na localidade de S. Pedro de Moel, informam que desde o dia dez de Outubro do ano 

dois mil e onze, estes passaram a ser assegurados pelo Posto de Correios de S. Pedro 

de Moel, sito na Rua Amigos de S. Pedro – Loja 20, de Segunda a Sexta-Feira das 

13.00 às 18.00 Horas. 

O Executivo tomou conhecimento 
 

3.3.3.3. Paulino G. SPaulino G. SPaulino G. SPaulino G. Silva, Fernando Ruivo e Acácio Luzilva, Fernando Ruivo e Acácio Luzilva, Fernando Ruivo e Acácio Luzilva, Fernando Ruivo e Acácio Luz    

Presente ofício dos munícipes acima referidos de dez de Outubro de dois mil e onze e 

recepcionado a doze de Outubro do mesmo mês, a dar conhecimento de abusos 

provocados por pessoas de etnia cigana, com cópia para o senhor Presidente da 

Câmara Municipal da Marinha Grande e senhor Comandante da PSP da nossa cidade, 

salientando que salvo o devido respeito pela dignidade da pessoa humana, pareceu-

lhes relevante que as autoridades locais fiquem inteiradas dos desmandos que se vão 

sucedendo na nossa comunidade, com a finalidade de melhor se poder fazer a 

avaliação nos âmbitos das funções atribuídas. 

Pelo exposto transcrevemos alguns destaques: 

• Os signatários são donos do pinhal sito no lugar da Comeira que confronta de 

Norte com o loteamento da Charnequita, de Nascente com a Rua da Quinta da 

Lagoinha e de Sul com Parque de Viaturas pesadas de Teles e Carmo & C. 

Ldª. 

• Já por muitas vezes estas famílias de etnia cigana têm acampado no pinhal em 

causa sem autorização dos respectivos proprietários, o que tem levado que os 

mesmos tenham solicitado a intervenção da PSP, que por sua vez tem agido 

sempre no sentido de ordenar a saída destes do local. Sempre que dali saem 

deixam atrás de si a destruição, nomeadamente com grandes quantidades de 

lixo. 
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• A última vez foi no dia dez de Outubro ao final da tarde, um dos proprietários, o Acácio 

Luz, deparou-se com uma tenda montada com pessoas da referida etnia, e mesmo 

ao lado desta a armação de uma tenda/casa feita em varas de eucalipto a ocupar 

trinta e cinco metros quadrados. Por mera coincidência chegou nesse momento uma 

patrulha da PSP que deu ordem para saírem dali até ao dia seguinte. A polícia 

retirou-se, e o proprietário em questão foi imediatamente intimidado e ameaçado pelo 

grupo de etnia cigana. Salientam ainda que a armação de tenda foi construída com 

cerca de trinta varas de eucalipto, correspondendo naturalmente ao corte de outras 

tantas árvores, referindo que as varas estão bem pregadas aos pinheiros e os 

prumos bem metidos no chão. 

• Tal situação coloca os proprietários numa situação de insegurança pessoal cada vez 

que têm necessidade de se deslocar às suas propriedades, como se pôde verificar 

neste caso, lamentando-se que receiam ter que solicitar o apoio da polícia, quando 

forem para desmanchar a armação feita em varas de eucalipto. 

O Executivo tomou conhecimento. 
 

4.4.4.4. Associação Social Cultural e Desportiva de Casal GalegoAssociação Social Cultural e Desportiva de Casal GalegoAssociação Social Cultural e Desportiva de Casal GalegoAssociação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego    

Presente ofício da Associação de Casal Galego, datado de 13 de Outubro e 

recepcionado no mesmo dia, a agradecer o apoio financeiro para a viagem do idosos 

do Centro de Convívio à Quinta da Escola na Serra de Aire e Candeeiros, salientando 

que o mesmo possibilitou que fossem dezasseis pessoas à visita a pagarem 15,60 € 

em vez de trinta euros, salientando que sem este apoio não teria sido possível realizar 

o referido passeio. 

O Executivo tomou conhecimento. 
 

5.5.5.5. Valorlis Valorlis Valorlis Valorlis ––––    Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.    

Presente ofício da Valorlis, datado de 11 de Outubro e recepcionado a 13 do mesmo 

mês, cujo assunto se reporta à “Ampliação da Rede de Drenagem de Águas Residuais 

– Albergaria – Marinha Grande, a informar que no dia 11 de Outubro procederam ao 

envio aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Marinha Grande, das 

telas finais e relatório de Inspecção vídeo dos colectores da empreitada acima 

mencionada, realizada ao abrigo do Protocolo estabelecido. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

______________________________________________________________________ 
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� Ponto Três Ponto Três Ponto Três Ponto Três ––––    DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações    
 

6.6.6.6. Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio ----    PicassinosPicassinosPicassinosPicassinos    

Presente ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, datada de 06 de 

Outubro e recepcionada a 07 do mesmo mês, a solicitar apoio para as obras 

recentemente realizadas nas suas instalações, tais como a correcção do vigamento em 

madeira do Salão da Colectividade e no Palco, aplicação de tecto falso e colocação de 

nova instalação eléctrica assim como pintura de paredes, o piso destes foi envernizado 

e afagado, e foram ainda construídas casas de banho no bar de apoio ao Salão de 

Festas.  

Destacam que conseguiram minimizar alguns custos graças ao trabalho de 

voluntariado feito pela direcção e amigos da colectividade, mesmo assim, as despesas 

rondam um valor de cerca de vinte mil euros.  
 

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, deliberou por maioria, atribuir um apoio 

financeiro no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) com dois votos contra dos 

vogais do PSD, que apresentaram uma proposta no valor de € 500,00, e três votos a 

favor dos membros da CDU. 

          Deliberação nº Deliberação nº Deliberação nº Deliberação nº     66666666    
    

7.7.7.7. Escola Básica do 1º Ciclo de PicassinosEscola Básica do 1º Ciclo de PicassinosEscola Básica do 1º Ciclo de PicassinosEscola Básica do 1º Ciclo de Picassinos    

Presente ofício da Escola Básica do 1º Ciclo de Picassinos, datada de 07 de Outubro e 

recepcionada a 12 do mesmo mês, a solicitar apoio para a realização de uma Visita de 

Estudo à Kidzânia Lisboa, destinada aos noventa e nove alunos matriculados, no 

próximo dia 15 de Dezembro do ano corrente.  

 

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 financeiro no valor de 1,5 € X 99 alunos que é igual a € 148,50 (cento e 

quarenta e oito euros e cinquenta cêntimos. 

 Deliberação nº Deliberação nº Deliberação nº Deliberação nº 67676767    
 

8.8.8.8. Marco Paulo MartinsMarco Paulo MartinsMarco Paulo MartinsMarco Paulo Martins    

Presente requerimento de Marco Paulo Martins solteiro, carteiro, residente na Rue du 

Faubourg du Temple – Paris - France, solicitando a compra de uma sepultura no 

cemitério do Pilado    com o nº 270, onde se encontra sepultado seu pai, Diamantino 

Gomes Martins, falecido em 02-10-2011.    
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Considerando a informação dos serviços que refere que o requerente reúne as 

condições exigidas pelo regulamento do cemitério, para a aquisição solicitada, ao 

abrigo da alínea d), do nº 6 do artº 34º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo na Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por 

unanimidade conceder ao requerente Marco Paulo Martins, a sepultura nº 270, no 

Cemitério do Pilado. 

Deliberação nº Deliberação nº Deliberação nº Deliberação nº 68686868    
 

9.9.9.9. GGGGraça Maria Simões Órfãoraça Maria Simões Órfãoraça Maria Simões Órfãoraça Maria Simões Órfão    

Presente requerimento de Graça Maria Simões Órfão, funcionária da Junta de 

Freguesia desde 1989 com a categoria de Assistente Técnica, datado e recepcionado 

a 12 de Outubro do ano corrente a solicitar que lhe seja concedida uma Licença sem 

Remuneração por um período até 365 dias com inicio a 01 de Novembro de 2011. 

A licença solicitada vem no sentido da referida funcionária se deslocar ao estrangeiro, 

tendo sido convidada para lá trabalhar, permitindo-lhe de imediato ir acompanhada de 

seus filhos. 

Diz ainda que mesma lhe poderá ser concedida no âmbito da legislação vigente anexo 

I da Lei 59/2008 (Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas – RCTFP), 

nos artigos 234º e 235º nº 4. 

Ao abrigo do disposto na mesma lei, artigos 178º, 179º, 207º, 208º, solicita ainda que 

lhe sejam pagos todos os valores a que tem direito ficando regularizadas as contas 

entre si e a Junta de Freguesia. 

Nos termos e ao abrigo do previsto no artigo 234.º n.º 1 do RCTFP-Regime do 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 

Setembro, a Junta de Freguesia, delibera deferir por unanimidade o pedido de 

concessão de licença sem remuneração até 365 dias, com os efeitos previstos nos 

artigos 179.º e 235.º, do mesmo diploma, com os seguintes fundamentos: 

Muito embora a trabalhadora ocupe, há largos anos, um posto de trabalho definitivo e 

seja uma peça importante no desempenho das atribuições e competências, em matéria 

administrativa/financeira, desta autarquia, não podemos deixar de ser sensíveis às 

motivações da requerente que, por força das dificuldades económicas sentidas pelo 

seu agregado familiar, agravadas pelas pesadas medidas restritivas e de austeridade 

impostas aos funcionários públicos em matéria salarial, se pretende lançar no desafio 

de procurar no estrangeiro novas oportunidades que lhe permitam encarar o futuro 

com mais optimismo e segurança, desiderato que o estado actual do país não lhe 

possibilita alcançar. 

          Deliberação nº Deliberação nº Deliberação nº Deliberação nº     69696969    
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10.10.10.10. Associação Tocándar Associação Tocándar Associação Tocándar Associação Tocándar     

Presente ofício da Associação Tocándar, datado de 04 de Outubro e recepcionado a 

onze do mesmo mês, a solicitar apoio financeiro, e a dar conta da sua actividade 

permanente envolvendo de dezenas de jovens. E se o esforço pessoal dos envolvidos 

se realiza em regime de voluntariado, já a aquisição de instrumentos e materiais que 

permitem o desenvolvimento da actividade têm que ser suportados pelo próprio 

projecto. Referem ainda que a mudança de Sede implicou arrumar uma vez mais todos 

os materiais, daí terem necessidade absoluta de adquirir mais estruturas metálicas 

para armazenamento do equipamento, que ascendem a um valor de dois mil e 

trezentos euros, despesa esta a somar ao investimento realizado na aquisição e 

manutenção do material com que os jovens trabalham. 
 

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, atribuir um 

apoio financeiro no valor de € 500,00 (mil e quinhentos euros) com dois votos contra 

dos vogais do PSD, que apresentaram uma proposta no valor de € 300,00, e três votos 

a favor dos membros da CDU. 

 Deliberação nº 70Deliberação nº 70Deliberação nº 70Deliberação nº 70    

_________________________________________________________________________ 

            Ponto Ponto Ponto Ponto QuatroQuatroQuatroQuatro    ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    
 

O Tesoureiro Telmo Rodrigues apresentou os Movimentos Financeiros da 

Autarquia: 

Ordens de Pagamento:Ordens de Pagamento:Ordens de Pagamento:Ordens de Pagamento:    

Do nº 591 ao nº 628, que totalizam (vinte e oito mil cento e quarenta e sete euros e 

cinquenta e três cêntimos) € 28.147,53 (euros). 

 

Ordens de Pagamento de Tesouraria:Ordens de Pagamento de Tesouraria:Ordens de Pagamento de Tesouraria:Ordens de Pagamento de Tesouraria:    

Do Nº 592, 594 e 596, e do nº 599 ao nº 604, que totalizam (dois mil duzentos e 

trinta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos) € 2.235,89 (euros). 

 

Balancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de Fundos    

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 19/10/2011, que apresenta um 

total de disponibilidades no valor de (duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e 

cinquenta e dois euros e cinquenta e cinco e cêntimos) 286.852,55 €. 

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

pelas vinte e duas horas, da mesma se lavrou a presente acta, que depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.  

 

Presidente – 

 

Secretário – 

  

Tesoureiro – 

    

Vogais:Vogais:Vogais:Vogais:    
 

    Isabel Paixão _ 

 
 

    Rui Miranda –  

 
 

     Liliana Costa – 

 
 

     Conceição Cabaço –  


