Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO DEZASSEIS
Aos três dias do mês de setembro 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
_____________________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Foram aprovadas por unanimidade as atas n.º 14 e 15.
2. A Presidente informou que, por imperativo legal, a Junta de Freguesia terá que
contratar um Técnico Oficial de Contas.
_____________________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira e segunda quinzena de
agosto
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Ponto Quatro – Informação Financeira

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de agosto
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na primeira
e segunda quinzena de agosto.
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 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente o email do Clube dos Músicos da Marinha Grande, rececionado a 07 de
agosto de 2015, a convidar para a Senhora Presidente integrar a Comissão de Honra
do I Festival Acústico do Clube dos Músicos da Marinha Grande, que tem início no
próximo dia 10 de outubro de 2015 e que decorrerá nas instalações do Clube todos os
sábados. Estão agendadas, para já, 10 sessões, que se estenderão até ao final do
ano.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. A Presidente da Junta de Freguesia
aceitou o convite.
2.2. Presente o ofício do Sport Operário Marinhense, rececionado a 13 de agosto de
2015, a convidar para a cerimónia de entrega de prémios às equipas participantes no
27.º Torneio de Voleibol de Praia de São Pedro de Moel, que se realizou no dia 16 de
agosto de 2015 pelas 17h30m, no areal da praia de São Pedro de Moel.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Tesoureira da Junta de
Freguesia a Senhora Lara Marques Lino.
2.3. Presente o ofício da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da
Marinha Grande, rececionado a 12 e 14 de agosto de 2015, a enviar os documentos
referentes à “Apreciação e Votação do relatório e Contas da Direção relativo ao ano de
2014”, Ata da tomada de posse da Direção, Ata de Aprovação das Contas de 2014,
Plano de Atividades para o ano de 2015, Declarações de não dívida da Segurança
Social e Finanças e Elementos identificativos da Associação.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.4. Presente o ofício do Clube Automóvel da Marinha Grande, rececionado a 17 de
agosto de 2015, a agradecer pelo apoio que a Junta de Freguesia da Marinha Grande
atribuiu para a realização do Rali Vidreiro Centro de Portugal 2015.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.5. Presente o ofício da Portugal Telecom, rececionado a 28 de agosto de 2015, a
comunicar da alteração do regime de prestação do serviço de listas impressas, no
âmbito do serviço universal de comunicações eletrónicas.
………………………………………ATA N.º 16 - 03-09-2015………………………………….

2

Junta de Freguesia da Marinha Grande
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.6. Presente o ofício da Confederação Musical Portuguesa, rececionado a 28 de
agosto de 2015, a enviar informação sobre a atualidade da CMP – Confederação
Musical Portuguesa e comemorações do Dia Nacional das Bandas Filarmónicas 2015,
que se celebrou oficialmente no dia 1 de setembro de 2015.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.7. Presente o ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 02 de
setembro de 2015, a convidar para o lançamento do volume n.º 5 dos Cadernos de
Estudos Leirienses, a ter lugar no próximo dia 12 de setembro de 2015 pelas 16h00,
no auditório do Edifício da Resinagem (Rua Bernardino José Gomes na Marinha
Grande).
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta.
____________________________________________________________________________
 Ponto Três – Deliberações
3.1. Presente o ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego,
rececionado a 06 de agosto de 2015, a solicitar apoio financeiro para a realização da
3.ª Jornada da Prova de Motocross do troféu Rocket Challenge Pit Bikes 2015, a ter
lugar no próximo dia 6 de setembro de 2015, na pista da Faviamotorsport, em PataiasGare.
Por se tratar de um evento desportivo de relevo que conta com a participação de um
grande número de participantes, 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 68
3.2. Presente o ofício da Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro,
rececionado a 21 de agosto de 2015, a solicitar apoio financeiro ou material para a
realização do 38.º Concurso de Pesca Desportiva, a ter lugar no próximo dia 13 de
setembro de 2015.
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Por se tratar de um evento desportivo que conta com vários anos e considerando que
este é já um evento que traz à nossa praia muitos visitantes, simpatizantes e
acompanhantes desta modalidade desportiva, o Executivo da Junta deliberou, por
unanimidade, atribuir o valor de 200,00€ (Duzentos euros).
Deliberação n.º 69
3.3. Presente o ofício do Sport Império Marinhense, rececionado a 21 de agosto de
2015, a solicitar apoio financeiro para a realização do Concurso de Pesca de Mar, que
realizar-se-á no próximo dia 11 de outubro de 2015.
Por se tratar de um evento desportivo que conta com vários anos e considerando que
este é já um evento que traz à nossa praia muitos visitantes, simpatizantes e
acompanhantes desta modalidade desportiva, 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 200,00€ (Duzentos euros).
Deliberação n.º 70
3.4. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 25 de agosto
de 2015, a solicitar apoio/patrocínio para o 5.º Grande Prémio de Atletismo e 1.ª
Caminhada da Amieirinha a realizar-se no âmbito das Comemorações do 41.º
Aniversário desta coletividade, a ter lugar no próximo dia 26 de setembro de 2015, na
Amieirinha – Marinha Grande.
Por se tratar de um clube que como muitos outros se debate com alguns problemas
financeiros e por se tratar de uma iniciativa desportiva que leva o nome da Marinha
Grande a todo o país, 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 250,00€ (Duzentos e cinquenta euros).
Deliberação n.º 71
3.5. Presente o requerimento da Senhora Maria Rosa Simões Paulo, rececionado a 27
de agosto de 2015, a apresentar requerimento para a compra de sepultura n.º 285,
construção de muro e colocação de lápide na mesma sepultura, no Cemitério do
Pilado.
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Ao abrigo da lei vigente o Executivo deliberou, por unanimidade, conceder à referida
freguesa o pedido solicitado, da sepultura em causa.
Deliberação n.º 72
3.6. Presente o ofício da UNICEF, rececionado a 28 de agosto de 2015, a solicitar um
donativo para apoiar o trabalho da UNICEF na Campanha Contra a Má Nutrição das
crianças que sofrem de subnutrição.
Considerando os serviços humanitários prestados por esta instituição, 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 65,00€ (Sessenta e
cinco euros).
Deliberação n.º 73
3.7. Presente o ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de Maio, rececionado a
02 de setembro de 2015, a solicitar um donativo para a realização da XIII Travessia da
Ponte de Picassinos, que se realiza nos próximos dias 11, 12 e 13 de setembro de
2015.
Por se tratar de uma iniciativa de caráter desportivo que habitualmente envolve um
significativo número de pessoas que se integram nesta caminhada, 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 74
____________________________________________________________________________
 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
750ª 773, 782 a 793, 795 a 890, 901 a 908, 912 a 920 e 922 a 928 no valor de
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€106.846,95 (Cento e seis mil oitocentos e quarenta e seis euros e noventa e cinco
cêntimos).
Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria:
Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento
Operações de Tesouraria com o n.º 774 a 781, 794, 891 a 900, 909 a 911 e 921 no
valor de 9.366,87€. (Nove mil trezentos e sessenta e seis euros e oitenta e sete
cêntimos).
Balancete do Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 31/08/2015 o qual apresenta um
total de disponibilidade no valor de €198.735,88 (Cento e noventa e oito mil setecentos
e trinta e cinco euros e oitenta 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
Manuel dos Santos Pereira
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
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