Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO DOZE
Aos quatro dias do mês de junho 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
Ricardo Augusto Morais Galo
_____________________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Nesta reunião verificaram-se as ausências justificadas dos Vogais Manuel dos
Santos Pereira e Joaquim José Carrilho Pires.
_____________________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de maio
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Ponto Quatro – Informação Financeira

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de maio
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na segunda
quinzena de maio.
___________________________________________________________________________
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 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente o email da PVMG – Projetos de Vida Sénior da Marinha Grande,
rececionado a 29 de maio de 2015, a agradecer a todo o Executivo da Junta de
Freguesia pelo apoio prestado na cedência da carrinha de 9 lugares. Envio dos
documentos referentes ao relatório de atividades, Ata de Assembleia Geral com
aprovação de contas de 2014
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.2. Presente o ofício do Rancho Folclórico de Picassinos, rececionado a 29 de maio
de 2015, a convidar para o almoço do 34.º Aniversário, a realizar no dia 10 de junho
de 2015 pelas 13h00, na coletividade da Sociedade de Instrução e Recreativa 1.º
Maio, em Picassinos.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente o Secretário da Junta de
Freguesia.
2.3. Presente o ofício do Sport Operário Marinhense, rececionado a 01 de junho de
2015, a agradecer a todo o Executivo da Junta de Freguesia pelo apoio concedido ao
seu último trabalho teatral.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.4. Presente o email da Escola Secundária Engenheiro Acácio Calazans Duarte,
rececionado a 01 de junho de 2015, a convidar para a participação no Cordão

Humano, no âmbito do evento “Um Dia Pela Vida” lançado pela Liga Portuguesa
Contra o Cancro, a realizar no próximo dia 5 de junho de 2015 pelas 10h30, na Escola
Secundária Calazans Duarte.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
2.5. Presente o ofício do Estrela do Mar Futebol Clube rececionado a 02 de junho de
2015, a convidar para o “5º Encontro Ibérico em Futebol Veterano”, que se irá realizar
no próximo dia 27 de junho de 2015, no relvado n.º 2 a partir das 11h00, o qual
movimentará cerca de duzentas pessoas. Convite ainda para o jantar que se realiza
nesse dia na Cozinha Portuguesa pelas 20h00.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
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2.6. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 02 de
junho de 2015, a enviar a convocatória para a próxima reunião do CLAS, que se
realizará no próximo dia 9 de junho de 2015, pelas 18h00 no auditório da Biblioteca
Municipal da Marinha Grande. Remetem ainda a ata que será submetida a aprovação.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Dra. Elisabete Carreira
do Gabinete de Apoio Psicossocial da Junta de Freguesia.
2.7. Presente o email da ANAFRE, rececionado a 02 de junho de 2015, a enviar o
Regulamento referente ao XV Congresso Nacional da ANAFRE, a ter lugar nos
próximos dias 6 e 7 de novembro de 2015, em Ponta Delgada.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de
Freguesia Presidente da Assembleia de Freguesia.
2.8. Presente o ofício do ISDOM – Instituto Superior D. Dinis, rececionado a 02 de
junho de 2015, a enviar folhetos de divulgação para o ingresso no ensino superior para
maiores de 23 anos de idade.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Foi afixado o folheto informativo.
2.9. Presente o email da ADS Monte Real – Associação de Defesa Sanitária,
rececionado a 03 de junho de 2015, a enviar o Edital para afixação referente às
intervenções sanitárias que irão decorrer na freguesia de Marinha Grande, referentes
ao Plano de Erradicação da Brucelose dos Pequenos Ruminantes e de Bovinos.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Foi afixado o Edital.
2.10. Presente o email da Associação de Pais da Escola Básica de Casal de Malta,
rececionado a 03 de junho de 2015, a convidar todos os elementos da Junta de
Freguesia de Marinha Grande, para a Festa de Final do Ano Letivo 2014/2015 que se
realiza no próximo dia 12 de junho de 2015 pelas 14h00, nas instalações da Escola
Básica de Casal de Malta.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente Secretário da Junta de
Freguesia Fernando Alves e o Vogal Ricardo Galo.
_____________________________________________________________________________
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 Ponto Três – Deliberações
3.1. Presente o ofício da Associação de Pais da Escola Básica de Casal de Malta,
rececionado a 03 de junho de 2015, a solicitar apoio financeiro para a realização da
Festa de Encerramento do Ano Letivo 2014/2015 que se realiza no próximo dia 12 d e
junho de 2015 pelas 14h00, nas instalações da Escola Básica de Casal de Malta.
Atualmente frequentam o estabelecimento de ensino 205 crianças.
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 410,00€
(Quatrocentos e dez euros) – 2,00€ por aluno.
Deliberação n.º 48
3.2. Presente a proposta do Executivo Permanente da Junta de Freguesia,
rececionado a 03 de junho de 2015, a solicitar abertura de procedimento concursal
para a contratação de uma Nutricionista, a recibos verdes, para executar tarefas 7
horas por semana.
Considerando o interesse demonstrado por utentes daquele Serviço quando o mesmo
constituiu uma das valências do GAP - Gabinete de Apoio Psicossocial da Junta de
Freguesia, o Executivo da Junta, nos termos do disposto na alínea e) do n.º1, do Art.º
19, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou por unanimidade a aprovação da
proposta.
Para composição do júri de seleção foram nomeados os seguintes elementos:
Presidente – Drª Elisabete Figueira Carreira
1º vogal

- Drª Lara Marques Lino

2º vogal

- Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas

Deliberação n.º 49
_______________________________________________________________________


Ponto Quatro - Informação Financeira

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Ordens de Pagamento:
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Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento do n.º
546 a 596 no valor de €22.470,16 (Vinte e dois mil quatrocentos e setenta euros e
dezasseis cêntimos).

Balancete do Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 29/05/2015 o qual apresenta um
total de disponibilidade no valor de €198.693,08 (Cento e noventa e oito mil seiscentos
e noventa e três euros e oito 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:
José Leonel de Jesus Silva
Ricardo Augusto Morais Galo

………………………………………ATA N.º 12 - 04-06-2015………………………………….

5

