Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO QUATRO
Aos dezanove 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
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 última quinzena
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três - Deliberações

ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Nesta reunião verificou-se a ausência justificada da Tesoureira Lara Marques Lino.
2. Foram recebidos os membros da Direção da S.I.R.1º de Maio Srs. Artur Francisco e
João Cunha responsáveis pela atividade do Rancho Folclórico de Picassinos que
vieram apresentar cumprimentos, e fazerem a apresentação do Relatório de Contas
de 2014 e do Plano de Atividades para 2015.
A iniciar a reunião os dirigentes manifestaram o seu reconhecimento pelo apoio
prestado pela Junta de Freguesia e falaram da dificuldade que sentem em relação à
captação de novos elementos para a formação do Rancho, principalmente no que diz
respeito a dançarinos. No caso dos instrumentistas o problema está a caminho da
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resolução uma vez que uma das componentes do Rancho, professora de música,
começará em breve a preparar novos músicos.
Os dirigentes terminaram afirmando estar o Rancho, como habitualmente, à
disposição da Junta de Freguesia sempre que necessário.
A terminar a reunião a Presidente da Junta de Freguesia agradeceu e afirmou estar o
Executivo sempre pronto para, dentro das possibilidades,colaborar e apoiar a atividade
do Rancho.
3. Apreciado o assunto referente ao apoio a Fregueses para o preenchimento das
declarações Modelo 3 – 1ª fase do IRS ficou assente que o serviço será prestado de
02 a 31 de Março, todos os dias úteis, das 13 às 18 horas e aos Sábados das 09
às12horas.

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de fevereiro
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na primeira
quinzena de fevereiro.
Durante apreciação do deste ponto o Vogal José Leonel chamou a atenção para a
necessidade de reparação do piso da Rua do Brejo nas Figueiras.
 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande rececionado a 9 de
fevereiro de 2015, a convocar para a reunião extraordinária do Conselho Municipal de
Educação da Marinha Grande, a realizar-se no dia 23 de fevereiro de 2015, pelas
14h00, no Auditório da Resinagem, que terá como Ponto Único da Ordem de
Trabalhos: Nova Carta Educativa do Concelho da Marinha Grande.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.2. Presente o email da ANAFRE, rececionado a 9 de fevereiro de 2015, a convocar
para a reunião do Conselho Diretivo da ANAFRE Distrital, que terá lugar nas
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instalações da Junta de Freguesia da Boavista, no dia 20 de fevereiro de 2015, pelas
19h00.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.3. Presente o email da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., rececionado a 9 de
fevereiro de 2015, a convocar para a sessão pública de apresentação/debate das
Questões Significativas da Água Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis, a realizar-se
no próximo dia 3 de março de 2015, no Auditório da APA/ARH do Centro em Coimbra.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.4. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 10 de
fevereiro de 2015, a enviar a minuta do protocolo de parceria no âmbito da précandidatura ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária Urbano «ADAE Marinha
Grande 2020» e solicitam a participação da Junta de Freguesia no âmbito desta
parceria com vista a eventuais candidaturas aos Fundos Comunitários no âmbito do
Programa «Portugal 2020».
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.5. Presente o email da Associação Cultural e Recreativa da Comeira, rececionado a
10 de fevereiro de 2015, a solicitar uma reunião com o Executivo da Junta de
Freguesia da Marinha Grande, o assunto será a informação do ponto de situação
referente às nossas obras.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Os membros da Associação Cultural e
Recreativa da Comeira serão recebidos durante a próxima reunião do Executivo no
dia 5 de março de 2015.
2.6. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 10 de
fevereiro de 2015, a comunicar do despacho proferido pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal da Marinha Grande, relativo à tolerância de ponto concedida a
todos os trabalhadores da autarquia, no passado dia 17 de fevereiro de 2015 (terçafeira de Carnaval).
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.7. Presente o email do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente,
rececionado a 12 de fevereiro de 2015, a convidar para a participação numa pequena
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palestra com o escritor José Fanha, a realizar-se no dia 25 de fevereiro de 2015, pelas
14h00 no auditório da Igreja de Picassinos.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.8. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 13 de
fevereiro de 2015, a convidar a Senhora Presidente da Junta de Freguesia para estar
presente nas sessões de esclarecimento sobre o exercício da atividade de comércio a
retalho não sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes, a realizar-se
nas seguintes datas: 20 de fevereiro e 24 de fevereiro de 2015, pelas 16h00 no
Auditório do Edifício da Resinagem.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.9. Presente o email da Escola Secundária Engenheiro Acácio Calazans Duarte,
rececionado a 13 de fevereiro de 2015, a convidar para a cerimónia de entrega dos
prémios Calazans 2013/2014, que se realiza no dia 20 de fevereiro de 2015, pelas
21h00 no Auditório da Escola Secundária Engenheiro Acácio Calazans Duarte.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente o Secretário da Junta de
Freguesia.
2.10. Presente o email da ANAFRE, rececionado a 13 de fevereiro de 2015, a enviar
informação da Direção-Geral do Território, relativo ao Concurso iGEO – Mentes

Criativas, os proponentes poderão consultar todas as informações sobre o
regulamento e apresentar a sua candidatura ao dia 28 de fevereiro de 2015.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.11. Presente o email da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
rececionado a 16 de fevereiro de 2015, a informar da inscrição como delegado da
Senhora Presidente da Junta de Freguesia, no XXII Congresso da ANMP, que será
realizado nos dias 27 e 28 de março de 2015, no Centro de Conferências do Tróia
Design Hotel em Tróia.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
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2.12. Presente o ofício do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira,
rececionado a 16 de fevereiro de 2015, a agradecer ao Executivo pela atenção e apoio
prestado nas Comemorações dos 81 anos do «18 de Janeiro de 1934».
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.13. Presente o ofício do Sporting Clube Marinhense, rececionado a 16 de fevereiro
de 2015, a convidar para o jantar comemorativo do 76.º Aniversário do Sporting Clube
Marinhense, a realizar no dia 21 de fevereiro de 2015, pelas 20h00 no Pavilhão da
Embra.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente da Junta de
Freguesia
2.14. Presente o ofício do Clube Automóvel da Marinha Grande, rececionado a 18 de
fevereiro de 2015, a convidar para o jantar comemorativo do 45.º Aniversário do Clube
Automóvel da Marinha Grande, a realizar no dia 28 de fevereiro de 2015, pelas 20h00
no Restaurante do Hotel Miramar, em São Pedro de Moel.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
Ponto Três – Deliberações
3.1. Presente o ofício do Atlético Clube Marinhense, rececionado a 5 de fevereiro de
2015, a solicitar apoio financeiro para a realização do Torneio João Nóbrega, que será
realizado entre os dias 3 e 4 de abril de 2015 no Campo da Portela na Marinha
Grande. Estarão presentes 8 equipas à escala Nacional, incluindo uma das regiões
autónomas, nomeadamente o Nacional da Madeira.
Considerando que se trata de uma iniciativa com interesse para os jovens residentes
na Freguesia, (a homenagear um jovem atleta do Clube precocemente falecido) e que
conta com a participação de vários clubes a nível nacional, 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
€500,00 (Quinhentos euros).
Deliberação n.º 12
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3.2. Presente o ofício da Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação Distrital
de Leiria, rececionado a 11 de fevereiro de 2015, a solicitar apoio financeiro para dar
continuidade ao Plano de Atividades da Delegação Distrital de Leiria, anexam os
seguintes documentos: Plano de Atividades 2015; Ata que aprovou o Plano de
Atividades; Relatório de Atividades e Contas 2013; (Relatório 2014 vai para aprovação
a 28/02/2015); Ata que aprovou Relatório; Certidões das Finanças e Segurança Social
Regularizadas.
Tendo em atenção que se trata de uma instituição de âmbito Social sem fins
lucrativos, com Sede na Marinha Grande, 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 €1250,00 (Mil duzentos e cinquenta
euros).
Deliberação n.º 13
3.3. Presente ofício da EAS – Academia Futebol da Marinha Grande, rececionado a 11
de fevereiro de 2015, s solicitar apoio financeiro para a 7.ª Edição – Torneio “Hotel Mar
e Sol – Lagoinha Park” de Futebol 5, este ano para jovens atletas nascidos no ano
2006. O torneio decorrerá no Complexo Desportivo da Lagoinha Park nos dias 28 e 29
de março de 2015, estando presentes 8 equipas constituídas por 10 atletas, um
técnico e dois dirigentes. O orçamento total do torneio rondará os 5.500 Euros.
Considerando que se trata de uma iniciativa com interesse para os jovens residentes
na Freguesia e que atrairá à Marinha Grande um considerável número de jovens de
outras localidades, 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 valor de €300,00 (Trezentos euros).
Deliberação n.º 14
3.4. Presente o ofício do Sport Operário Marinhense, rececionado a 12 de fevereiro de
2015, a solicitar apoio financeiro para o 26.º Torneio de Xadrez Memorial Dr. José
Vareda (Semi-Rápidas Equipas), que realizar-se-á no próximo dia 30 de maio de 2015.
Por se tratar de um evento desportivo com alguma tradição e considerando que este é
já um evento que traz à nossa Freguesia muitos visitantes, simpatizantes e
acompanhantes deste desporto, o Executivo da Junta, nos termos do disposto na
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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 €250,00 (Duzentos e cinquenta euros).
Deliberação nº 15
3.5. Presente o ofício do Projetos de Vida Sénior, rececionado a 16 de fevereiro de
2015, a solicitar apoio financeiro para uma visita ao Porto e travessia de barco ao Rio
Douro para os próximos dias 18 e 19 de março de 2015, num autocarro de 55
pessoas.
Tendo em conta que se trata de uma instituição sem fins lucrativos, 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 €110,00 (Cento e dez
e euros) - €2,00 por pessoa.
Deliberação nº 16
_____________________________________________________________________________
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:
Vogais:
José Leonel de Jesus Silva
Manuel dos Santos Pereira
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
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