Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO VINTE E DOIS
Aos seis dias do mês de Novembro de dois mil e catorze, 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 de Freitas com
a presença dos seguintes vogais:


Fernando Manuel da Conceição Alves



Lara Marques Lino



José Leonel de Jesus Silva



Ricardo Augusto Morais Galo

__________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Nestas reuniões verificaram-se as ausências justificadas dos Vogais
Manuel dos Santos Pereira e Joaquim José Carrilho Pires.
2. O Vogal Ricardo Augusto Morais Galo alertou para o facto da
necessidade de a Junta de Freguesia facultar transporte a Fregueses
em situação de carência com Processos Judiciais a decorrerem, por
força do novo mapa judiciário em vigor desde 01-09-2014, nos Tribunais
de Leiria, Pombal, Alcobaça e Alvaiázere.
______________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Outubro
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três - Deliberações
 Ponto Quatro - Informação Financeira
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 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Outubro
Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 2ª
quinzena do mês de Outubro.
______________________________________________________________________
 Ponto Dois – Correspondência
1. Presente ofício da ADSE – Ministério das Finanças – Direção Geral da
Proteção

Social

aos

Trabalhadores

da

Função

Pública

com

esclarecimento relativo ao processo de “Cessação de relação Jurídica de
emprego Público por mútuo acordo – Procedimentos / ADSE
O Executivo tomou conhecimento.
2. Presente convite do Rotary Clube da Marinha Grande para presença da
Presidente da Junta de Freguesia no Jantar de “Homenagem ao
Profissional do Ano” a realizado no dia 28 de Outubro de 2014 onde foi
homenageado o Mestre Lapidário Sr. Octávio Botas.
O Executivo tomou conhecimento.
Não foi possível a presença da Presidente. Foi enviado mail com
justificação.
3. Presente Ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras com
Relatório de Atividades da Secção de Atletismo do Clube durante a época
2013/2014.
O Executivo tomou conhecimento.
4. Presente convite da Junta de Freguesia da Vieira de Leiria para presença
da Presidente da Junta de Freguesia nas Cerimónias de inauguração da
Casa Mortuária do Cemitério de Vieira de Leiria realizada no dia 1 de
Novembro de 2014.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente.

_____________________________ATA Nº.22 06-11-2014______________________________

2

Junta de Freguesia da Marinha Grande
5. Presente convite da Escola Básica Guilherme Stephens para presença da
Presidente na Cerimónia do Hastear da Bandeira Verde do Eco – Escolas,
realizada no dia 04 de Novembro de 2014 na referida Escola.
O executivo tomou conhecimento. A Presidente não pôde estar presente
por ter já assumido outro compromisso.
6. Presente Ofício da Unidade de Saúde Pública – Serviço Local da Marinha
Grande com cartazes informativos para conhecimento e divulgação sobre
como proceder em caso de suspeita de doença por vírus do Ébola
O Executivo tomou conhecimento. Foram afixados os Cartazes
7. Presente convite do Clube Desportivo da Amieira para presença da
Presidente num concreto organizado pelo referido Clube no dia 01 de
Novembro de 2014.
O Executivo tomou conhecimento. Não foi possivel a presença da
Presidente.
8. Presente convite da Comissão Coordenadora de Desenvolvimento
Regional do Centro para presença no Seminário onde será apresentado o
“Guia de apoio aos Autarcas na gestão económica e financeira das
Freguesias da Região Centro”
O Executivo tomou Conhecimento. Estarão presentes a Presidente e a
Tesoureira da Junta.
9. Presente Ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras a
comunicar que o “1º Passeio de Motorizadas Antigas” marcado para o dia
07 de Dezembro de 2014, para o qual o Executivo da Junta de Freguesia
tinha atribuído verba para apoio monetário, não será realizado na referida
data.
O Executivo tomou conhecimento tendo sido anulada a deliberação de
apoio.
10. Presente convite do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras para
presença da Presidente da Junta de Freguesia no Almoço de Aniversário
da Coletividade a realizar no dia 16 de Novembro de 2014.
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O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente de Junta.
______________________________________________________________________
 Ponto Três – Deliberações
1. Presente ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras a solicitar
apoio monetário para a realização de uma prova de Atletismo denominada “3º
Corta Mato do G.D.R. a realizar no dia 30 de Novembro de 2014Figueiras”
Por se tratar de um evento de caráter desportivo que habitualmente conta com
participação de atletas de vários Clubes do Distrito divulgando a nossa
Freguesia, o Executivo, nos termos do disposto na alínea o) do nº 1 , do Artº
16º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir o
valor de € 250,00
Deliberação nº 72
2. Presente Ofício da Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro da
Ordem a solicitar apoio financeiro para a “9ª Edição do Passeio BTT” a realizar
no dia 07de Dezembro de 2014.
Por se tratar de um evento de caráter desportivo que conta com participação de
apreciável número de participantes, o Executivo nos termos do disposto na
alínea o) do nº1, do Artº 16, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, deliberou por
unanimidade atribuir o valor de € 150,00. (cento e cinquenta euros)
Deliberação nº 73

3. Presente ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras a apoio
monetário para instalação de uma “Tasquinha” no setor de restauração da
Feira de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande.
Considerando que a presença da Associação na FAG poderá constituir uma
mais-valia para o Certame atraindo um maior número de visitantes e dando a
conhecer aspetos da gastronomia da Freguesia, o Executivo nos termos do
disposto na alínea o) do nº 1, do Artº16º, da Lei 75/2013 de 12 de Setembro,
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deliberou por unanimidade atribuir o valor de €750 (setecentos e cinquenta
Euros)
Deliberação nº 74
4.Presente Ofício da Associação Cultural e Recreativa da Comeira a solicitar
apoio monetário para instalação de uma “Tasquinha” no setor de restauração
da Feira de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande.
Pelas razões referidas na anterior Deliberação, o Executivo nos termos do
disposto na alínea o) do nº 1, do artº16, da Lei 75/2013 de 12 de Setembro,
deliberou por unanimidade atribuir o valor de €750 (setecentos e cinquenta
Euros)
Deliberação nº 75
______________________________________________________________________
Ponto Quatro - Informação Financeira
Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Ordens de Pagamento:
Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamento do nº 1056 a
1066 e 1068 a 1164 que totalizam € 69.148,47 (sessenta e nove mil cento e
quarenta e oito euros e quarenta e sete cêntimos)
Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria
Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamento Operações de
Tesouraria com o nº 1067, no valor de 280,36
Balancete do Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 04/10/2014 o qual

apresenta um total de disponibilidade no valor de € 411.154,93 (Quatrocentos e
onze mil cento e cinquenta e quatro euros e noventa e rês cêntimos.
Por nada mais haver a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião pelas
vinte e uma horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois
de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.
Presidente:
Secretário:
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Tesoureiro:
Vogais:
José Leonel de Jesus Silva
Ricardo Augusto Morais Galo
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