Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO CINCO
Aos cinco dias do mês de março 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 3.
2. Foi recebida a Direção da A.C.R. da Comeira representada pelos dirigentes
Senhores António Barroseiro – Presidente da Assembleia Geral, Nuno Benevenuto –
Presidente do Conselho Fiscal, Carlos Franco – Presidente da Direção e Carla
Francisco – Secretária da Direção, que vieram apresentar o ponto da situação
referente às obras em curso na sua sede social. A abrir a reunião o Senhor António
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Barroseiro agradeceu a colaboração que tem sido prestada à Associação pela Junta
de Freguesia.
O Presidente da Direção Carlos Franco apresentou relatório com informação relativa
ao desenvolvimento das obras até esta data concluídas, falou da necessidade de
apoios para conclusão da obra e deu conta de projetos para utilização das novas
instalações, afirmando que a intenção é colocar as mesma ao serviço não só dos
associados mas também dos alunos do Estabelecimento de Ensino situado junto à
coletividade, com o qual pretende implementar uma forte ligação. Para que isso seja
possível foi já solicitado à Câmara Municipal que refletisse sobre a vantagem do
aproveitamento das instalações da Associação pelos alunos da escola. O Presidente
da Direção informou ainda que uma das novas salas está já a ser preparada para
aulas de dança e ginástica desportiva com crianças, atividade que já lhes foi proposta
pela Associação Distrital de Leiria da referida modalidade.
A Presidente da Junta de Freguesia informou que pensa poder haver a possibilidade
de a Associação se candidatar a apoios da CCDR para esta obra, no âmbito da
remodelação de instalações e manifestou a disponibilidade do Executivo da Junta para
um possível apoio solicitando que seja enviado um ofício com orçamento de uma das
fases da obra para ser estudada a colaboração possível.
3. A Tesoureira Lara Lino prestou informação sobre a reunião realizada na Câmara
Municipal da Marinha Grande para a eventual concretização dos Contratos
Intermunicipais relativos à Orquestra Ligeira Juvenil da Marinha Grande e ao
fornecimento de material de semipenetração para construção e reparação de
arruamentos, na qual estiveram presentes em representação do Município os
Senhores Presidente Álvaro Pereira, Vereador Paulo Vicente e o Chefe da Divisão
Jurídica Dr. Miguel Crespo e por parte da Junta de Freguesia a Senhora Presidente
Isabel Freitas, a Tesoureira Lara Lino e o Secretário Fernando Alves.

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de fevereiro
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na segunda
quinzena de fevereiro.
____________________________________________________________________________
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 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente o email da Escola Secundária Engenheiro Acácio Calazans Duarte,
rececionado a 24 de fevereiro de 2015, a agradecer a presença do Secretário da Junta
de Freguesia, Senhor Fernando Alves que representou a Junta de Freguesia da
Marinha Grande, na entrega dos Prémios Calazans, que realizou-se no dia 20 de
fevereiro de 2015.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.2. Presente o email da PVMG – Projetos de Vida Sénior, rececionado a 24 de
fevereiro de 2015, a convidar para uma Noite de Fados com os fadistas Deolinda
Bernardo e Inês Martins, que realizou-se no dia 27 de fevereiro de 2015, pelas 21
horas na sede da Ordem.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Não foi possível a presença de nenhum
membro do Executivo.
2.3. Presente o ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego,
rececionado a 2 de março de 2015, a convidar para o jantar do 74.º Aniversário da
Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, a realizar-se no próximo dia
21 de março de 2015, pelas 20 horas na Associação. Durante o jantar serão entregues
os emblemas de Prata e Ouro, aos sócios que completem este ano 25 e 50 anos de
filiação.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.4. Presente o email da ANAFRE, rececionado a 3 de março de 2015, a enviar
informação referente ao XV Congresso Nacional da ANAFRE, a realizar-se nos dias 6
e 7 de novembro de 2015, no Teatro Micaelense em Ponta Delgada (São Miguel –
Açores).
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.5. Presente o ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 3 de
março de 2015, a convocar para a reunião sobre Implementação do Conselho
Municipal da Juventude da Marinha Grande, a realizar-se no próximo dia 10 de março
de 2015, pelas 17 horas no Auditório do Edifício da Resinagem.
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O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.6. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 5 de
março de 2015, a convidar para as comemorações do 27.º Aniversário de Elevação a
Cidade, que realiza-se no próximo dia 11 de março de 2015. O almoço será servido
pelas 12h30m na Escola Profissional e Artística da Marinha Grande (EPAMG).
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.7. Presente o ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura,
rececionado a 5 de março de 2015, a agradecer ao Executivo da Junta de Freguesia,
pelo donativo financeiro para as obras de substituição do telhado daquela sede.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.8. Presente o ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura,
rececionado a 5 de março de 2015, a convidar para a comemoração do 41.º
Aniversário do 25 de abril, a realizar-se no próximo dia 25 de abril de 2015, pelas 9
horas, no Complexo Desportivo daquela Sociedade. Haverá também um almoço
convívio.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.9. Presente o ofício da Escola Secundária Engenheiro Acácio Calazans Duarte,
rececionado a 5 de março de 2015, a convidar para a participação na Semana da
Leitura de 2015, que irá decorrer de 16 a 20 de março de 2015, o tema geral nacional
é “Palavras do Mundo”.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Tesoureira da Junta de
Freguesia.
2.10. Presente o ofício do Franclim Agostinho dos Santos, Lda., rececionado a 5 de
março de 2015, a enviar convite para a participação na EXPOJARDIM 2015, que irá
decorrer entre os dias 5 a 8 de março de 2015, na Exposalão Batalha.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
_____________________________________________________________________________
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 Ponto Três – Deliberações
3.1. Presente proposta da Presidente a propor a realização da 27.ª Milha de Cristal,
em parceria com o Clube de Atletismo da Marinha Grande, a exemplo do ano transato.
Por se tratar de um evento a que os marinhenses já estão habituados, por já estar
enraizado nas comemorações do 25 de Abril e porque traz à cidade da Marinha
Grande muitos atletas, alguns consagrados, 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 ao Clube de Atletismo da Marinha
Grande uma verba no valor de €3.500,00 (Três mil e quinhentos euros) para aquisição
dos troféus em cristal, taças e medalhões, promoção, lanches e ainda prémios
pecuniários.
Este evento será realizado com a colaboração do Clube de Atletismo da Marinha
Grande, que prestará o seu apoio no âmbito das aquisições de prémios e preparações
diversas, atos que se enquadram no seu âmbito desportivo. O Clube de Atletismo dará
informação à Junta de Freguesia das despesas realizadas com a verba que lhe é
disponibilizada para o efeito.
Deliberação n.º 17
3.2. Presente o ofício do Clube Desportivo da Garcia, rececionado a 25 de fevereiro de
2015, a solicitar apoio/patrocínio para custear as despesas de alimentação (Lanches),
material promocional e material desportivo necessário para a realização do VII Torneio
Infantil 25 de Abril. Este ano alargaram o torneio a todas as escolas do concelho
(Marinha Grande e localidades e Vieira de Leiria), num total de 30 instituições de
formação básica, estão convidadas 170 crianças.
Considerando que se trata de um convívio desportivo que conta com a participação
das crianças do nosso concelho, 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 €350,00 (Trezentos e cinquenta euros).
Deliberação n.º 18
3.3. Presente proposta de Critérios e Métodos de Seleção, elaborada pelas Técnicas
do Gabinete de Apoio Psicossocial da Junta de Freguesia, para seleção de elemento a
frequentar um Estágio no referido Gabinete, promovido pela Junta de Freguesia da
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Marinha Grande no âmbito da 5.ª edição do Programa de Estágios Profissionais na
Administração Local (PEPAL).
Apreciado o documento em causa o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos da
alínea e) do Art.º 19.º da Lei n.º 75/2013 deliberou a sua aprovação por unanimidade.
No cumprimento legal para a constituição do Júri de Seleção desta candidatura o
Executivo nomeou os seguintes elementos:
Presidente: Nelly Almeida – Psicóloga do Gabinete de Apoio Psicossocial da Junta de
Freguesia
1.º Vogal: Elisabete Carreira – Socióloga do Gabinete de Apoio Psicossocial da Junta
de Freguesia
3.º Vogal: Lara Lino – Tesoureira da Junta de Freguesia
Suplentes: Fernando Alves – Secretário da Junta de Freguesia e Isabel Maria
Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas – Presidente da Junta de Freguesia.
Deliberação n.º 19

 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
98 a 120, 124, 127 a 131, 135 a 218 no valor de €71.768,22 (Setenta e um mil
setecentos e sessenta e oito euros e vinte e dois cêntimos).
Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria
Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento
Operações de Tesouraria com o n.º 121 a 123, 125 e 126, 132 a 134, no valor de
€2.882,95 (Dois mil oitocentos e oitenta e dois euros e noventa e cinco cêntimos).
Balancete do Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 27/02/2015 o qual apresenta um
total de disponibilidade no valor de €225.959,27 (Duzentos e vinte e cinco mil
novecentos e cinquenta e nove euros e vinte e sete 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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