Junta de Freguesia de Marinha Grande
ATA NÚMERO DEZANOVE
Aos dez dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, pelas dezanove horas,
nas instalações da Junta de Freguesia de Marinha Grande, sitas na Rua 25 de
Abril, reuniu em sessão ordinária o Executivo da Junta de Freguesia, sob a
presidência da Presidente Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de
Freitas, com a presença dos seguintes vogais:
• Fernando Manuel da Conceição Alves
•

José Leonel de Jesus Silva

•

Manuel dos Santos Pereira

•

Joaquim José Carrilho

•

Ricardo Augusto Morais Galo

_____________________________________________________________________________

Antes da Ordem do Dia
1. Recebida a Psicóloga Drª NellyAlmeida que veio expor aspetos da atividade
que desenvolve nesta Instituição.
- Segundo a Drª NellyAlmeida este é sem dúvida um serviço útil com relevante
importância, principalmente para a população mais desfavorecida, cada vez
mais procurado, verificando-se neste momento uma volumosa lista de espera.
Afirma ainda a Dr.ª Nellyque sente necessidade de ter consigo um elemento,
de preferência alguém com formação técnica na área social, que possa fazer
um trabalho de triagem que permita o encaminhamento correto das pessoas
para a área mais apropriada para cada problema.
No caso de não haver essa possibilidade a Dr.ª propõe aumentar o seu tempo
de atividade ficando assim com a possibilidade de fazer o referido trabalho com
menos prejuízo,do que o agora verificado, para os pacientes em lista de
espera.
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A Dr.ª Nelly falou também sobre a remuneração que lhe é atribuída afirmando
que gostaria de sentir o valor do seu trabalho reconhecido, se possível,
também a nível monetário.
No seguimento da reunião a Presidente Isabel Freitas afirmou ter a intenção de
propor, no Plano de Atividades para dois mil e catorze, um projeto que vai ao
encontro do exposto pela Dr.ªNellyAlmeida que passa pela formação de uma
equipa pluridisciplinar que possa ajudar as pessoas relativamenteaos
problemas apresentados ou indicar-lhes o caminho a seguir para resolução dos
mesmos quando não são da competência desta Instituição.
A Presidente manifestou ainda a intenção de ser estudada a possibilidade da
constituição de uma equipa de apoio a idosos para pequenas reparações em
habitações, entre outras ajudas a idosos que vivem isolados.
Os membros do Executivo concordaram com todos os pontos expostos e foi
decidido ser agendada uma reunião extraordinária para análise dos assuntos
em causa.
.2. Foi aprovada por unanimidade a Ata Nº 18
______________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ªquinzena de Novembro
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Apoios Solicitados - Deliberações
 Ponto Quatro – Informação Financeira
 Ponto cinco – Outros assuntos
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Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Novembro
1. Presente Mapa de Trabalhos, com a informação dos trabalhos realizados na
2ª quinzena de Novembro.

Ponto dois – Correspondência

1. Presente convite da Sociedade Instrução e Recreio 1º de Dezembro – Pero
Neto,
Neto datado de 27 de Novembro 2013 e rececionado no mesmo dia, para o
Jantar comemorativo do seu 56º Aniversário, a realizar nas suas instalações no
dia 30 de Novembro, pelas 20.30 h.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente o Sr. Manuel dos Santos
Pereira.
2. Presente convite da Editorial Minerva,
Minerva rececionado a 25 de Novembro 2013,
para a sessão de apresentação da Poética – Volume III – Antologia de poesia e
prosa poética portuguesa contemporânea, com 70 autores (sendo um
Marinhense – Fátima Leitão) no dia 30 (sábado) de Novembro de 2013 pelas
16.00, na Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro em Lisboa.
O Executivo tomou conhecimento.
3. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande, datado de 25 de
Novembro 2013 e rececionado no mesmo dia, para a cerimónia protocolar de
abertura da 24ª Feira de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande, que
terá lugar no dia 29 de Novembro, a partir das 18.00 horas.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Sª Presidente Isabel
Freitas.
4. Presente convocatória da ADESER II, IPSS datado de 18 de Novembro 2013
e rececionado no mesmo dia, para a Assembleia-Geral de sócios da instituição
a realizar no próximo dia 26 de Novembro, pelas 21.00 horas, na sede da
associação – Rua Aníbal H. Abrantes – Casal de Malta.
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O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Srª Presidente Dª Isabel
Freitas.
5. Presente ofício do + Concelho Marinha Grande, rececionado a 29 de
Novembro 2013, a enviar (conforme lhes foi solicitado), algumas propostas a
inserir no próximo Plano de Atividades da Junta de Freguesia.
O Executivo tomou conhecimento.
6. Presente ofício da EPAMG - Escola Profissional e Artística da Marinha
Grande, datado de 28 de Novembro 2013 e rececionado no mesmo dia, a
informar que esta entidade foi escolhida pela Agência Nacional para a
Qualificação e Ensino Profissional, como a entidade promotora de um Centro
de Qualificação e Ensino Profissional no Concelho da Marinha Grande. No
entanto é necessária a apresentação de alguma documentação e solicitam que
lhes sejam passadas por esta autarquia.
O Executivo tomou conhecimento.
7. Presente convite da Conferência de S. Vicente de Paulo, datado de 29 de
Novembro 2013 e rececionado no mesmo dia, para a Festa de Natal a realizar
para as crianças mais carenciadas da freguesia, no próximo dia 14 de
Dezembro, a partir das 14 horas, num Pavilhão da FAE.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Tesoureira Lara Lino e a
Presidente Isabel Freitas.
8. Presente ofício do Gabinete de Apoio aos Deputados do PCP no Parlamento
Europeu,
Europeu rececionado a 28 de Novembro 2013 a enviar a pedido dos
Deputados do PCP ao Parlamento Europeu, João Ferreira e Inês Zuber, uma
publicação referente a dois seminários realizados em Portugal.
O Executivo tomou conhecimento.
9. Presente ofício da Câmara Municipal de Mª
Mª Grande, datado de 26 de
Novembro 2013 e rececionado a 02 de Dezembro do mesmo ano, a informar
que a Câmara Municipal deliberou em sua reunião de 14 de Novembro 2013
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designar como representantes do município de Marinha Grande nos Conselhos
Gerais Transitórios do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, os
seguintes elementos:
- Pedro Nuno Jerónimo Gonçalves – Chefe de Divisão de Cidadania e
Desenvolvimento
- Maria José Valente de Andrade – Técnica Superior na Divisão de Cidadania e
Desenvolvimento
- Isabel Mª Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas – Presidente da Junta de
Freguesia de Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento.
10. Presente e.mail. do CLDS + Marinha Social rececionado a 03 de Dezembro
2013, a dar conhecimento dos serviços de proximidade à comunidade que o
CLDS tem neste momento a funcionar.
O Executivo tomou conhecimento.
11.
11 Presente carta da família do falecido Albertino Grilo, a denunciar uma
situação que ocorreu no funeral do seu familiar no passado dia 28 de
Novembro, com o Sr. Sammy - coveiro de serviço.
O Executivo tomou conhecimento.
12. Presente convite do Clube de Atletismo de Marinha Grande datado de 27
de Novembro 2013 e rececionado a 04 de Dezembro do mesmo ano, para o 8º
Corta Mato Jovem Rota do Vidro, a realizar no dia 08 de Dezembro.
O Executivo tomou conhecimento e esteve presente o Vogal Manuel Pereira.
13. Presente conviteda Câmara Municipal de Marinha Grande datado de 04 de
Dezembro 2013 e rececionado a 06 de Dezembro do mesmo ano, para a
inauguração da Exposição « S.A. Marionetas – 16 anos a trabalhar para o
boneco» da Companhia S.A. Marionetas Teatro & Bonecos, que se realiza no
dia 07 de Dezembro de 2013, pelas 16.00 horas, na Galeria Municipal e Foyer
do Museu do Vidro.
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O Executivo tomou conhecimento e esteve presente o Vogal Sr. Ricardo Galo.
14. Presente e.mail. do Sport Lisboa e Marinha datado de 04 de Dezembro
2013 e rececionado no mesmo dia, a solicitar uma reunião com carater de
urgência, entre a Direcção do Clube e o Executivo da Junta de Freguesia.
O Executivo tomou conhecimento e marcou a reunião para o dia 19 de
Dezembro.
15. Presente e.mail. da Firma Miroma, datado de 04 de Dezembro 2013 e
rececionado a 06 de Dezembro do mesmo ano, a informar das acções de
Formação Teórico-Jurídicas para entidades Adjudicantes, que vão organizar
nos próximos dias 09 e 10 de Dezembro.
O Executivo tomou conhecimento.
16. Presente convite da escritora Marinhenses – Alda Maria Fernandes, datado
de 04 de Dezembro 2013 e rececionado a 06 de Dezembro do mesmo ano,
para a apresentação do seu Livro “A FORÇA DA LUTA PELA LIBERDADE” ,
que terá lugar no dia 14 de Dezembro, às 15.30 horas, na Biblioteca Municipal
da Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento e estiveram presentes a Presidente Isabel
Freitas e a Vogal com funções de Tesoureira Lara Lino.
17. Presente convite do Clube Desportivo da Garcia, datado de 05 de
Dezembro 2013 e rececionado a 06 de Dezembro do mesmo ano, para a Festa
de Natal que irão organizar, no próximo dia 14 de Dezembro.
O Executivo tomou conhecimento e esteve presente o Vogal Manuel Pereira.

18. Presente convite da DirecçãoDirecção-Geral de Educação datado de 08 de
Dezembro 2013 e rececionado no dia 09 de Dezembro do mesmo ano, para as
II Jornadas Nacionais Contra a Violência Doméstica, que se realizam no dia 11
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de Dezembro, pelas 10.00 horas, na Escola Secundária José Loureiro Botas,
em Vieira de Leiria.
O Executivo tomou conhecimento e esteve presente o Vogal com funções de
secretário Fernando Alves.

19. Presente convite da Câmara Municipal de Mª Grande e Cefamol, datado de
09 de Dezembro 2013 e rececionado a 10 de Dezembro do mesmo ano, para a
inauguração da exposição “Esculpir o Aço – Colecção Visitável do futuro Museu
da Indústria de Moldes”, que se realiza no dia 13 de Dezembro de 2013, pelas
21.00 horas, no Edifício da Resinagem.
O Executivo tomou conhecimento e esteve presente a Presidente Isabel
Freitas.
20. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande,
Grande datado de 09
de Dezembro 2013 e rececionado a 09 de Dezembro do mesmo ano, para
assistir aos Concertos de Natal, a realizar nos dias 15 e 21 de Dezembro, pelas
16.00 e 17.00 horas, nas Igrejas da Mota e Marinha Grande, respetivamente.
O Executivo tomou conhecimento e estiveram presentes o Secretário Fernando
Alves e o Vogal Joaquim Carrilho.
21. Presente convite da Direcção Pedagógica da Escola Profissional e Artística
da Marinha Grande, datado de 09 de Dezembro 2013 e rececionado a 10 de
Dezembro do mesmo ano, para a Festa de Natal e entrega dos Diplomas, que
terá lugar no dia 13 de Dezembro, pelas 21.00 horas, no Auditório da Escola.
O Executivo tomou conhecimento e estiveram presentes a Vogal com funções
de Tesoureira Lara Lino e o Vogal Ricardo Galo.

22. Presente e.mail. do Clube Desportivo da Garcia,
Garcia datado de 09 de
Dezembro 2013 e rececionado a 10 de Dezembro do mesmo ano, a solicitar
uma reunião entre a Direcção do Clube e o Executivo da Junta de Freguesia.
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O Executivo tomou conhecimento e a Presidente marcará posteriormente com
o Presidente do Clube, a reunião solicitada.
23. Presente ofício da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias,
Freguesias
rececionado a 10 de Dezembro de 2013, a informar que o XIV Congresso
Nacional da ANAFRE vai realizar-se em Aveiro, nos dias 31 de Janeiro, 1 e 2
de Fevereiro de 2014, e envia respetiva ficha de inscrição.
O Executivo tomou conhecimento.
24.
24 Presente uma carta de agradecimento da Dª Fátima Almeida Leitão, pela
cedência da viatura da Junta no dia 30 de Novembro, para se deslocar a
Lisboa onde decorreu o lançamento do Livro “Poética III”, onde a mesma
consta como autora.
O Executivo tomou conhecimento.
______________________________________________________________________
Ponto Três – Apoio Solicitados - Deliberações
25. Presente ofício do Sport Império Marinhense,
Marinhense datado de 21 de Novembro
de 2013 e rececionado no dia 25 de Novembro do mesmo ano, a solicitar apoio
financeiro para a realização do 2º Festival de Teatro do SIM (Festival de Teatro
Fernando Luz).
Nos termos do disposto na alínea I) do Nº 6, do Artº 34, da Lei nº 169/99
republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por
unanimidade, atribuir um apoio monetário no valor de € 400,00 (quatrocentos
euros).
euros)
Deliberação nº 64
26. Presente ofício da PROTUR SPM – Turismo São Pedro de Moel,
Moel, datado de
22 de Novembro 2013 e rececionado a 26 de Novembro de mesmo ano, a
solicitar apoio para a realização e promoção do evento “ REVEILLON SÃO
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PEDRO DE MOEL” , na Praça Afonso Lopes Vieira, onde já se realizaram com
sucesso duas festas no género.
Nos termos do disposto na alínea I) do Nº 6, do Artº 34, da Lei nº 169/99
republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por
unanimidade, atribuir um apoio monetário no valor de € 400,00 (quatrocentos
Euros).
Deliberação nº 65

27. Presente ofício da Associação de Pais do Jardim de Infância da Boavista,
Boavista
datado de 29 de Novembro 2013 e rececionado a 02 de Dezembro do mesmo
ano, a solicitar apoio para uma festa de Natal e visita de estudo que irão
realizar com as 45 crianças daquele estabelecimento de ensino.
Nos termos do disposto na alínea I) do Nº 6, do Artº 34, da Lei nº 169/99
republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou
unanimidade, atribuir um apoio monetário no valor de € 67,50 (sessenta e sete
euros e cinquenta cêntimos)
cêntimos)
Deliberação nº 66

28. Presente e.mail. do Clube Desportivo e Recreativo da Amieira,
Amieira datado de
03 de Dezembro 2013 e rececionado a 04 de Dezembro do mesmo ano, a
enviar o Plano de Atividades 2013 e a solicitar apoio monetário para fazer face
às despesas com a manutenção e reorganização de espaços quer à
organização quer à concretização de eventos.
Nos termos do disposto na alínea I) do Nº 6, do Artº 34, da Lei nº 169/99
republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou
unanimidade, atribuir um apoio monetário no valor de € 350,00 (trezentos e
cinquenta euros).
euros).
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Deliberação nº 67
29. Presente ofício da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson,
datado de 02 de Dezembro 2013 e rececionado a 06 de Dezembro do mesmo
ano, a solicitar apoio financeiro para poderem realizar as atividades que
pretendem levar a efeito durante o ano de 2014. Junto enviam o Plano de
Atividades – Ano 2014 e um exemplar da última Revista da APDPK.

Nos termos do disposto na alínea I) do Nº 6, do Artº 34, da Lei nº 169/99
republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou
unanimidade, atribuir um apoio monetário no valor de € 750,00 (setecentos e
cinquenta euros)
Deliberação nº 68
30. Presente ofício da Escritora Marinhense Alda Maria Fernandes, a solicitar
apoio na aquisição de alguns exemplares do seu Livro “A Força da luta pela
Liberdade” cujo valor unitário é de € 14.00.
Nos termos do disposto na alínea I) do Nº 6, do Artº 34, da Lei nº 169/99
republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou
unanimidade, adquirir 25 exemplares, os quais serão oferecidos aos
Estabelecimentos de Ensinoexemplares.
Deliberação nº 69
31. Presente e.mail. do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira,
Vidreira
datado de 06 de Dezembro 2013 e rececionado a 09 de Dezembro do mesmo
ano, a enviar o orçamento no valor de € 400,00, sobre o projeto da lápide dos
80 anos do 18 de Janeiro 1934/2014, tal como foi acordado em reunião com o
Executivo da Junta em 07-11-2013.
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Nos termos do disposto na alínea I) do Nº 6, do Artº 34, da Lei nº 169/99
republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por
unanimidade, aceitar o orçamento enviado e atribuir na totalidade o custo da
lápide.
Deliberação nº 70
32. Presente e.mail da Associação de Pais e Encarregados de Educação da
Escolade Casal de Malta,
Malta datado de 08 de Dezembro 2013 e rececionado a 10
de Dezembro do mesmo ano, a solicitar apoio para a Festa de Natal que vão
organizar para as crianças daquele estabelecimento de ensino, no dia 17 de
Dezembro de 2013, a partir das 14.00 horas.
Nos termos do disposto na alínea I) do Nº 6, do Artº 34, da Lei nº 169/99
republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Executivo deliberou por
unanimidade, atribuir um apoio monetário no valor total de €307,50 (trezentos e
sete euros e cinquentaeuros)
cinquentaeuros). A referida verba será entregue após a recepção
das Declarações de Não Dívida às Finanças e Segurança Social.
Deliberação nº 71

____________________________________________________________
Ponto Quatro – Informação Financeira

Em virtude de os documentos serem preparados para a reunião do Executivo
que devia realizar-se no dia 06/12/2013 (adiada por ter ocorrido o falecimento
de familiar da Presidente Isabel Freitas) a informação Financeira apresentada
foi a verificada até à data de 05/12/2013.
______________________________________________________________________
Ponto Cinco - Outro Assuntos
Foi decidido que o Almoço de Natal dos Trabalhadores da Junta de Freguesia
terá lugar nopróximo dia 20de Dezembro,em local a designar, de preferência
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próximo do Centro Histórico da Cidade, seguindo-se a distribuição de Cabazes
de Natal nas instalações da Junta de Freguesia.
Por nada mais haver a tratar a Presidente da Junta deu por encerrada a
reunião pelas vinte e três horas, da qual se lavrou a presente Ata, que depois
de lida e aprovada vai ser assinada por todos os presentes:

Presidente:
Secretário:
Tesoureira:

VOGAIS:
OGAIS
Manuel dos Santos Pereira:
José Leonel de Jesus Silva:
Joaquim José Carrilho Pires:
Ricardo Augusto Morais Galo:
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