Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO DEZANOVE
Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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. Foi aprovada por unanimidade a ata n.º18.
2. A Presidente prestou informação relativa à forma como decorreu a “3.ª Feira do
Livro, Artes e Música” que organizámos de 10 a 18 de outubro.
_____________________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de outubro
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Ponto Quatro – Informação Financeira

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de outubro
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na primeira
quinzena de outubro.
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 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente o email do Atlético Clube Marinhense, rececionado a 06 de outubro de
2015, a solicitar colaboração do Gabinete de Apoio Social da Junta de Freguesia para
participação da Nutricionista Dr.ª Carolina Marques na elaboração do programa das
“Olimpíadas Desportivas das Cidades Vizinhas” que, com organização daquele clube,
decorreram nos dias 17 e 18 de outubro.
O Executivo da Junta tomou conhecimento e a solicitação foi aceite.
2.2. Presente o ofício do Sport Império Marinhense, rececionado a 06 de outubro de
2015, a convidar para o almoço convívio e cerimónia de entrega de prémios do
“Concurso de Pesca de Mar” realizado no dia 11 de outubro de 2015.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Tesoureira da Junta de
Freguesia Lara Marques Lino.
2.3. Presente o email do Clube Desportivo da Garcia, rececionado a 08 de outubro de
2015, a convidar para a presença nas atividades de Abertura da Época Desportiva
realizadas nas instalações do Clube no dia 10 de outubro de 2015.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente o Vogal Manuel dos
Santos Pereira.
2.4. Presente o ofício da Liga dos Combatentes Núcleo da Marinha Grande,
rececionado a 08 de outubro de 2015, a convidar para o 91.º Aniversário a ter lugar no
próximo dia 31 de outubro de 2015, com início às 10h15m, com várias atividades
terminando às 13h com almoço no Restaurante Linita.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da
Junta.
2.5. Presente o ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, rececionado a
08 de outubro de 2015, a enviar os documentos relativos ao relatório e contas de
2014.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.6. Presente o email da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, rececionado
a 13 de outubro de 2015, a enviar convocatória para mais uma reunião da
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Coordenação da ANAFRE do Distrito de Leiria agendada para o próximo dia 23 de
outubro de 2015 pelas 20h00 no Hotel Mestre Afonso na Batalha.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da
Junta.
2.7. Presente o email do Rotary Clube da Marinha Grande, rececionado a 15 de
outubro de 2015, a convidar para o jantar festivo da visita Oficial do Governador do
Distrito 1970 Sr. António Vaz, no próximo dia 20 de outubro de 2015, pelas 20h00 no
Restaurante Pintainho Piu.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Senhora Presidente da
Junta.
2.8. Presente o email do Agrupamento de Escolas da Marinha Grande Nascente,
rececionado a 16 de outubro de 2015, a agradecer o esforço e disponibilidade da
equipa de funcionários da Junta de Freguesia e da Senhora Presidente nas diligências
efetuadas na Escola Secundária Pinhal do Rei.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.9. Presente o email da ADESER II, rececionado a 19 de outubro de 2015, a informar
que o Contrato Local de Desenvolvimento Social 3.ª Geração – Marinha Social foi
aprovado na sua totalidade iniciando a sua atividade no dia 16 de outubro de 2015,
tendo como local promotora a ADESER II, IPSS.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.10. Presente o email do Sporting Clube Marinhense, rececionado a 21 de outubro de
2015, a convidar para o Jantar de Inauguração da remodelada Sede Social do clube a
realizar no dia 31 de outubro de 2015, pelas 20h00 no salão da Sede Social.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente o Secretário da Junta de
Freguesia Fernando Alves.
2.11. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande – Rede Social,
rececionado a 21 de outubro de 2015, a enviar o programa e convite da comemoração
do Dia da Igualdade de Género, que se realizará no dia 24 de outubro de 2015, no
auditório do edifício da Resinagem a partir das 15h30m.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente o Secretário da Junta de
Freguesia Fernando Alves.
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2.12. Presente o ofício da Direção Central da Liga dos Combatentes, rececionado a 21
de outubro de 2015, a enviar, para conhecimento, o documento a solicitar às entidades
competentes a efetivação de obras de recuperação da Torre de Vigia situada junto à
Sede do Núcleo dos Combatentes da Marinha Grande.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
____________________________________________________________________________
 Ponto Três – Deliberações
3.1. Presente o ofício da APAMG – Associação Protectora de Animais da Marinha
Grande, rececionado a 08 de outubro de 2015, a solicitar apoio financeiro para a
continuação do trabalho de auxílio aos animais da cidade da Marinha Grande.
Por se tratar de uma associação sem fins lucrativos a desenvolver trabalho meritório
na área da proteção e controlo de animais abandonados, o Executivo da Junta nos
termos do disposto na alínea v) 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 82
3.2. Presente o ofício da Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande – Capela de
Albergaria, rececionado a 12 de outubro de 2015, a solicitar apoio financeiro para o
XXIII encontro TT de Albergaria – Marinha Grande a ser realizado no próximo dia 14
de novembro de 2015. O evento tem como finalidade angariar fundos para a Capela
de Albergaria e suas salas de Catequese.
Por se tratar de um evento já tradicional que habitualmente conta com considerável
número de participantes vindos de várias regiões do país e que tem como finalidade a
angariação de fundos para obras com interesse para a população, o Executivo da
Junta nos termos do disposto na alínea v) 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 83
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3.3. Presente o ofício da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da
Marinha Grande, rececionado a 20 de outubro de 2015, a solicitar o subsídio anual
referente ao ano de 2015.
Considerando tratar-se de uma instituição humanitária, sem fins lucrativos, que presta
serviços de inestimável valor para a população da Freguesia, o Executivo da Junta,
nos termos do disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 5.000,00€ (Cinco mil euros).
Deliberação n.º 84
___________________________________________________________________________
 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
978 a 995 e 997 a 1097 no valor de €71.978,58 (Setenta e um mil novecentos e
setenta e oito euros e cinquenta e oito cêntimos).
Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria:
Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento
Operações de Tesouraria com o n.º 996, no valor de 336,24€. (Trezentos e trinta e
seis euros e vinte e quatro cêntimos).
Balancete do Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 28/09/2015 o qual apresenta um
total de disponibilidade no valor de €181.209,13 (Cento e oitenta e um mil duzentos e
nove euros e treze 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.
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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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