Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO NOVE
Aos vinte e dois dias do mês de abril 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
Manuel dos Santos Pereira
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
_____________________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Nesta reunião verificou-se a ausência justificada do Vogal José Leonel de Jesus
Silva.
2. Foram aprovadas por unanimidade as atas n.º 7 e 8.
_____________________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de abril
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Ponto Quatro – Informação Financeira
___________________________________________________________________
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de abril
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na primeira
quinzena de abril.
___________________________________________________________________________
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 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente o ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 08 de
abril de 2015, a solicitar o envio de conteúdos para a Agenda Municipal.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.2. Presente o email do Tribunal Judicial da Marinha Grande, rececionado a 08 de
abril de 2015, a agradecer à Junta de Freguesia pela intervenção efetuada no espaço
envolvente ao edifício (limpeza do parque de estacionamento e jardim do núcleo).
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.3. Presente o ofício do Senhor Clemente Emanuel Magalhães Craveiro, rececionado
a 08 de abril de 2015, a convidar a Senhora Presidente da Junta de Freguesia para
fazer parte da Mesa de Honra na presentação do seu livro “ Em Busca de uma
Filosofia Poética”, que terá lugar no dia 9 de maio de 2015 pelas 15h00, no Auditório
da Biblioteca Municipal da Marinha Grande.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.4. Presente o convite do ISDOM – Instituto Superior D. Dinis, rececionado a 10 de
abril de 2015, a convidar para a Sessão Solene do Ano Letivo 2014/2015, que se
realizou no dia 16 de abril de 2015 pelas 18h30m, no Auditório do ISDOM.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.5. Presente o email do Movimento Democrático de Mulheres, rececionado a 14 de
abril de 2015, a convidar a Senhora Presidente da Junta de Freguesia para participar
no encontro debate integrado nas comemorações do 25 de abril, que se realizou no
dia 17 de abril de 2015 às 21h30, no Auditório da Resinagem com o tema, “Mulheres

Operárias e suas Vivências”.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.6. Presente o email da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego,
rececionado a 14 de abril de 2015, a solicitar pedido de audiência para apresentação
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da 26.ª Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande, bem como o
projeto da mesma.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. A reunião ficou agendada para a próxima
reunião do Executivo.
2.7. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 14 de abril de
2015, a solicitar a presença de um elemento do Executivo da Junta de Freguesia de
Marinha Grande nas instalações da Junta de Freguesia às 12h15, para receber a
equipa do “V Roteiro da Liberdade”, a realizar-se no dia 25 de abril de 2015.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estarão presentes elementos da Junta de
Freguesia.
2.8. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 14 de abril de
2015, a convidar para assistir ao concerto do 14.º Aniversário da Escola de Música /
Orquestra da Amieirinha que se realizou no dia 18 de abril de 2015 às 21h15m.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente o Secretário da Junta de
Freguesia.
2.9. Presente o ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de Maio - Picassinos,
rececionado a 15 de abril de 2015, a convidar para o almoço de comemoração do seu
94.º Aniversário, a realizar-se no dia 1 de maio de 2015 pelas 13h00, na Sociedade de
Instrução e Recreio 1.º de Maio – Picassinos.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.10. Presente o email da CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento
Parental, rececionado a 15 de abril de 2015, a solicitar divulgação das 1.ªs Jornadas
Técnicas: “Do (outro) lado da família – (Des)Construir conceitos, estereótipos e
relações”, que terá lugar nos dias 14 e 15 de maio de 2015, no Auditório da Faculdade
de Psicologia e Ciências da Educação de Coimbra.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Os documentos foram afixados.
2.11. Presente o email da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias,
rececionado a 16 de abril de 2015, a enviar o Despacho n.º 3/EC – 2.ª Secção do
Tribunal de Contas – Área VIII – DAVIII/DVIC-DVIC2, relativo à Prestação Eletrónica
de Contas – 2014 ao Tribunal de Contas.
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O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.12. Presente o email de Um Dia Pela Vida – Marinha Grande NR - Centro,
rececionado a 16 de abril de 2015, a solicitar a colaboração da Orquestra da Marinha
Grande para o espetáculo de encerramento, que se realiza no dia 4 de julho de 2015,
em horário a acordar após a programação estar definida.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. A solicitação foi aceite.
2.13. Presente o email da CLASMG – Conselho Local de Ação Social da Marinha
Grande, rececionado a 16 de abril de 2015, a convocar para a próxima reunião do
Conselho Local de Ação Social, que se realizará no dia 23 de abril de 2015, às 18h no
Auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande, com a seguinte ordem de
trabalhos: Concertação por parte dos parceiros da Rede Social, que pretendem
elaborar candidaturas ao Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional, Inclusão
Social e Emprego; Outros assuntos.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.14. Presente o email da PVMG – Projetos de Vida Sénior, rececionado a 17 de abril
de 2015, a convidar para um concerto Baladas de Abril que contará com a presença
do grupo San’tiago – Sons da Alma, que se realizou no dia 17 de abril de 2015 pelas
21h, no auditório do Sport Operário Marinhense.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Não foi possível a presença de nenhum
elemento do Executivo da Junta de Freguesia, por motivos de agenda.
2.15. Presente o ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego,
rececionado a 17 de abril de 2015, a enviar a apresentação de Contas Anuais 2014.
Cópia da Ata da Assembleia-Geral, com a aprovação das contas.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.16. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 20 de
abril de 2015, a convocar para a reunião da Comissão Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios da Marinha Grande, a realizar-se no dia 22 de abril de 2015,
pelas 14h30 no Auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande, com a seguinte
ordem de trabalhos: Apresentação, discussão e votação do Plano Municipal de Defesa
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da Floresta Contra Incêndios 2015-19 (2.ª versão); Apresentação, discussão e votação
do Plano Operacional Municipal 2015; Outros assuntos de interesse.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.17. Presente o ofício do Atlético Clube Marinhense, rececionado a 20 de abril de
2015, a convidar para um Convívio dos Ex- Atletas (Velha Guarda), Ex-Dirigentes, ExFuncionários e amigos do Atlético Clube Marinhense, que se realiza no dia 2 de maio
de 2015 pelas 13h, no Hotel Mar e Sol em São Pedro de Moel.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.18. Presente o ofício do Regimento de Artilharia Antiaérea N.º 1, rececionado a 20
de abril de 2015, a informar sobre a realização de um exercício de fogos reais de
Artilharia Antiaérea, no período compreendido entre as 19h00 e as 23h00 do dia 29 de
abril de 2015, e entre as 8h45 e as 13h do dia 30 de abril de 2015, na região de Fonte
dos Morangos – Vieira de Leiria.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.

 Ponto Três – Deliberações
3.1. Presente o ofício do Senhor Clemente Emanuel Magalhães Craveiro, rececionado
a 08 de abril de 2015, a solicitar apoio financeiro para o lançamento do seu livro de
poesia “Em Busca de uma Filosofia Poética”, a realizar-se no dia 9 de maio de 2015.
Cada livro tem o custo de 7,50€.
Por se tratar de uma iniciativa de caráter cultural, 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, adquirir 20 livros pelo preço unitário de 7,50€, no valor
total de 150,00€ (Cento e cinquenta euros).
Deliberação n.º 27
3.2. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 13 de abril de
2015, a solicitar subsídio para ajudar nas despesas da Escola de Música.
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Considerando o interesse da iniciativa para o desenvolvimento cultural da Freguesia e
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 €1.200,00 (Mil e duzentos euros).
Deliberação n.º 28
3.3. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 14 de abril de
2015, a solicitar apoio através de troféus ou em valor para aquisição dos mesmos, no
âmbito do Grande Concurso de Pesca Desportiva de Mar, a realizar-se no dia 31 de
maio de 2015.
Por se tratar de um evento desportivo com alguns anos e que habitualmente conta
com significativo número de participantes, sempre de relevo para a nossa Freguesia, 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 €150,00
(Cento e cinquenta euros).
Deliberação n.º 29
3.4. Presente o ofício do Senhor José Augusto Laurentino S. V. Rocha Nobre,
rececionado a 15 de abril de 2015, a solicitar que a Junta de Freguesia adquira
exemplares do seu livro “A estrela que não sabia dançar”, o valor unitário é de 15€.
Por se tratar de uma iniciativa de caráter cultural, 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, adquirir 20 livros pelo preço unitário de 15€, no valor total
de 300,00€ (Trezentos euros).
Deliberação n.º 30
3.5. Presente proposta da Junta de Freguesia de Marinha Grande, no âmbito do
procedimento concursal comum no regime de contrato de trabalho em funções
públicas, por tempo indeterminado, para a ocupação de dois postos de trabalho
previstos no mapa de pessoal desta Autarquia, na categoria de Assistente
Operacional. Lista Provisória de Candidatos/as Admitidos/as e Excluídos/as. Ata do
resultado da Entrevista Profissional de Seleção. O candidato admitido foi o Senhor
Vitorino Jerónimo Lourenço, com a classificação final de 11,33 valores.
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Apreciados os documentos 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.
Deliberação n.º 31
_____________________________________________________________________________


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
276 a 375 e 382 a 390 no valor de €41.759,97 (Quarenta e um mil setecentos e
cinquenta e nove euros e noventa e sete cêntimos).
Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria
Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento
Operações de Tesouraria com o n.º 376 a 381, no valor de €1.395,46 (Mil trezentos e
noventa e cinco euros e quarenta e seis cêntimos).
Balancete do Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 14/04/2015 o qual apresenta um
total de disponibilidade no valor de €274.095,34 (Duzentos e setenta e quatro mil e
noventa e cinco euros e trinta e quatro cêntimos).
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:
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Manuel dos Santos Pereira
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
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