Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO TRÊS
Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, 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
Lara Marques Lino
José Leonel de Jesus Silva
Manuel dos Santos Pereira
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
_____________________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três - Deliberações
 Ponto Quatro – Informação Financeira

ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 2.

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de janeiro
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na segunda
quinzena de Janeiro.
Durante a apreciação deste ponto a Tesoureira Lara Marques Lino chamou a atenção
para a necessidade de limpeza de valetas a efetuar na rua da Salgueira.
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Em resposta a Presidente informou que a limpeza da valeta em causa não pode ser
executada pela Junta de Freguesia uma vez que aquele espaço é propriedade do
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.
2. O Vogal José Leonel de Jesus Silva chamou a atenção para a necessidade de
serem colocadas placas de sinalização de trânsito que desapareceram em alguns
pontos no Pero Neto.
A Presidente informou que a colocação das referidas placas é da responsabilidade da
Câmara Municipal. À Junta de Freguesia é atribuído o trabalho de reparação das
mesmas, quando danificadas.

 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente o email da ANAFRE rececionado a 28 de janeiro de 2015, a convidar
para o almoço de homenagem ao dirigente da ANAFRE Nacional e Distrital Vasco
Oliveira, que se realizou no dia 31 de janeiro de 2015, pelas 13h00 no Restaurante
Milénio do Caldas Internacional Hotel, em Caldas da Rainha.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Não foi possível a presença de nenhum
membro da Junta de Freguesia.
2.2. Presente o email do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente,
rececionado a 28 de janeiro de 2015, a enviar convocatória para a reunião de
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, a realizar no
dia 2 de fevereiro de 2015, pelas 18h00 na sala B1, da Escola Prof. Alberto Nery
Capucho, com a seguinte ordem de trabalhos: Apreciação das avaliações dos alunos
relativas ao 1.º período letivo; Aprovação do Projeto Educativo; Aprovação do Plano
Anual de Atividades; Linhas orientadoras do planeamento e execução das atividades
no domínio da ação social escolar; Definição de critérios para a participação da escola
em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas, Outros assuntos.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. A Presidente da Junta de Freguesia não
esteve presente por motivos de doença.
2.3. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 3 de
fevereiro de 2015, a convidar para a reunião de preparação do Dispositivo Especial de
Combate a Incêndios Florestais (DECIF) para 2015, a realizar no dia 12 de fevereiro
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de 2015, pelas 10h00 na sala de reuniões do Serviço Municipal de Proteção Civil, sito
na Rua do Matadouro, Marinha Grande.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.4. Presente o email da Unidade de Cuidados da Comunidade da Marinha Grande,
rececionado a 3 de fevereiro de 2015, a enviar o convite e respetivo programa para o
1.º Aniversário da UCC da Marinha Grande, a realizar no dia 27 de fevereiro de 2015,
pelas 9h00 no Auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.5. Presente o email da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Básica de Amieirinha, rececionado a 4 de fevereiro de 2015, a agradecer à Junta de
Freguesia da Marinha Grande pela contribuição para os trabalhos de pintura no interior
da EB Amieirinha. E a convidar para o Festival de Sopas, a realizar-se no próximo dia
7 de fevereiro de 2015, pelas 19h30 no Clube Desportivo Amieirinhense.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.6. Presente o email do Senhor Fernando Eduardo Guerra Pina, rececionado a 4 de
fevereiro de 2015, a convidar para a sessão de apresentação do Livro Afonso Ernesto

de Barros – Visconde da Marinha Grande, Uma Vida, Uma Obra, da sua autoria, a
realizar-se no próximo dia 28 de fevereiro pelas 15h30, na Biblioteca Municipal da
Marinha Grande.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.7. Presente o email da Unidade de Cuidados da Comunidade da Marinha Grande,
rececionado a 4 de fevereiro de 2015, a solicitar parceria da Junta de Freguesia na
sequência de um novo projeto em parceria com o CAFAP, no âmbito da intervenção
de saúde na comunidade cigana que se encontra ainda em fase de planeamento.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Foi aprovado aceitar a sugestão da
constituição de parceria para o projeto em causa.
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2.8. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 4 de
fevereiro de 2015, a enviar resposta do Serviço Municipal de Proteção Civil a informar
da deslocação à Rua do Cemitério em Pilado, sobre a qual ficou acordado a
necessidade da remoção de 4 cedros, uma vez que se encontram secos, decrépitos e
devido à instabilidade radicular e inclinação sobre as infraestruturas confinantes.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.9. Presente o email da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego,
rececionado a 4 de fevereiro de 2015, a enviar o Plano de Atividades da Associação
para o ano de 2015 e solicitam a divulgação do mesmo. Junto enviam o cartaz de
publicidade do 2.º Festival das Sopas, a realizar no próximo dia 7 de fevereiro de
2015.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.10. Presente o ofício do Sport Operário Marinhense, rececionado a 5 de fevereiro de
2015, a enviar o convite para uma conferência de homenagem a Jorge Martins
passado um ano após a sua morte, a realizar-se no Auditório José Vareda, no próximo
dia 8 de fevereiro de 2015 pelas 16h00.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.11. Presente o email da CLASMG, rececionado a 5 de fevereiro de 2015, a enviar o
Plano de Ação de 2014 e remetem uma grelha para Propostas a incluir no Plano de
Ação de 2015. Informam ainda da reunião do CLAS a realizar-se no próximo dia 26 de
fevereiro de 2015, pelas 18h no auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia. Os documentos serão encaminhados para o GAP da Junta de Freguesia.
2.12. Presente o ofício do Rancho Folclórico de Picassinos, rececionado a 5 de
fevereiro de 2015, a solicitar uma reunião para a apresentação dos seguintes pontos:
Apresentação da Nova Comissão; Relatório de contas do Ano 2014 e Plano de
atividades para o ano 2015.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Os membros da Comissão do Rancho
Folclórico serão recebidos durante a próxima reunião do Executivo.
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Ponto Três – Deliberações
3.1. O Executivo apreciou o assunto referente à verba atribuída aos estabelecimentos
de ensino da freguesia da Marinha Grande para viagens de estudo e outras atividades
com alunos, que é de €1,50 por aluno.
Tendo em consideração o interesse das habituais atividades para o desenvolvimento
social e intelectual dos jovens alunos dos nossos estabelecimentos de ensino e
porque a verba atribuída por aluno não tem sido atualizada nos últimos anos, o
Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea o) do n.º1, do Art.º
16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio
monetário no valor de €2,00 (Dois euros) por aluno.
Deliberação n.º 08
3.2. Presente o ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura,
rececionado a 23 de janeiro de 2015, solicitam apoio financeiro para a substituição da
cobertura da Sede da Coletividade, uma vez que as telhas de amianto estão a
desfazer-se rapidamente e devido à sua detioração está a provocar infiltrações que
estão a danificar a estrutura que as sustenta, o teto e as paredes. Apresentam um
orçamento no valor de €21,500.00 (Vinte e um mil e quinhentos euros).
Tendo em atenção a necessidade de reparação da cobertura do edifício em causa e
urgente mudança do tipo material que a constitui - considerada prejudicial à saúde, o
Executivo da Junta, nos termos do disposto na alínea o) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de €2.150,00
(Dois mil cento e cinquenta euros).
Deliberação n.º 09
3.3. Presente ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego,
rececionado a 3 de fevereiro de 2015, a solicitar prorrogação da comparticipação
financeira prestada pela Junta de Freguesia, concedida por um período de seis meses,
de Agosto de 2014 a Janeiro de 2015, para apoio ao nível da higiene habitacional, ao
Freguês Senhor João Manuel Cordeiro Ferreira.
Analisado o parecer elaborado pelas técnicas do Gabinete de Apoio Social da Junta
de Freguesia, concluímos não ter havido modificação da situação, continuando a
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verificar-se a existência dos problemas que deram origem ao processo em causa, pelo
que o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea o) do n.º1,
do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade,
prolongar o apoio pelo período de um ano, com início no presente mês de Fevereiro,
no valor mensal de €130,00 (Cento e trinta euros).
Deliberação nº 10
3.4. Presente o email do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente,
rececionado a 4 de fevereiro de 2015, a solicitar apoio financeiro para a realização de
uma viagem a Lisboa para visita de estudo à “Kidzânia”, a realizar no dia 13 de março
de 2015, na qual participarão 172 alunos: 90 alunos do 1.º Ciclo e 82 alunos do Jardim
de Infância da Ordem.
Considerando o interesse da iniciativa para o processo educativo dos alunos, o
Executivo da Junta, nos termos do disposto na alínea o) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de €344,00
(Trezentos e quarenta e quatro euros) - €2,00 (por aluno).
Deliberação nº 11
____________________________________________________________________________
 Ponto Quatro - Informação Financeira
Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Ordens de Pagamento:
Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento do n.º
27 a 97 no valor de € 21552,78 (Vinte e um mil quinhentos e cinquenta e dois euros e
setenta e oito cêntimos).
Balancete do Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 30/01/2015 o qual apresenta um
total de disponibilidade no valor de € 244.689,73 (Duzentos e quarenta e quatro
seiscentos e oitenta e nove euros e setenta e três cêntimos).
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Por nada mais haver a tratar, a Presidente da Junta de Freguesia deu por encerrada a
reunião pelas vinte e uma horas, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e
aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.
Presidente:
Secretário:
Tesoureiro:
Vogais:
José Leonel de Jesus Silva
Manuel dos Santos Pereira
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
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