Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO QUATRO
Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, 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
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo

Antes da Ordem do Dia
1. Nesta reunião verificou-se a ausência justificada do Vogal Manuel dos Santos
Pereira
2. Foi aprovada por unanimidade a ata nº 2

ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de fevereiro
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Ponto Quatro – Informação Financeira

Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na
primeira quinzena de fevereiro.
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 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente o ofício do Rancho Folclórico de Picassinos, rececionado a 08 de
fevereiro de 2016, a solicitar uma reunião com o executivo da Junta de Freguesia para
apresentação da nova Comissão.
O Executivo da Junta tomou conhecimento e deliberou marcar a reunião conjunta para
o dia 03-03-2016 pelas 19.00 horas.
2.2. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande, rececionado a 08 de
fevereiro de 2016, para a sessão Pública de apresentação do Programa para a
Eficiência Municipal (PEM) a ter lugar no Auditório da Resinagem no dia 11 de
Fevereiro de 2016 (Quinta-Feira), pelas 21h00.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente o Secretário Fernando
Alves
2.3. Presente o ofício da SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla,
rececionado a 08 de fevereiro de 2016, a enviar em anexo o projeto “(Re)ativar, o
mesmo contempla o diagnóstico social com referência ao número de doentes do
concelho da Marinha Grande. Juntam também o relatório de contas referente a 2015 e
respetivo orçamento para 2016.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.4. Presente convite do Sporting Clube Marinhense, rececionado a 12 de fevereiro de
2016, a convidar para o Jantar comemorativo do 77º Aniversário do Clube, a realizar
no próximo dia 20 de fevereiro (sábado) pelas 20h00.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente o Secretário Fernando
Alves.
2.5. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande, rececionado a 15 de
fevereiro de 2016, a convidar a presidente da Junta de Freguesia para o briefing
operacional de proteção civil que terá lugar na sala de reuniões do SMPC nos
estaleiros da Câmara Municipal no próximo dia 25 (quinta feira) pelas 10 horas.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da
Junta de Freguesia.
2.6. Presente convite da Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal da Marinha
Grande, para a população em geral participarem na iniciativa da Unidade de Cuidados
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na Comunidade da Marinha Grande sob a designação de “Dia da Saúde Aberto à
População” a ter lugar em diversos edifícios Municipais no Centro Tradicional da
cidade , no dia 23 de fevereiro de 2016.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da Junta de
Freguesia.
2.7. Presente convite da direção do Agrupamento de Escolas Marinha Grande
Nascente, para a presença da Presidente na recessão oficial aos parceiros da
Eramus+ no próximo dia 22 de fevereiro, pelas 14h30 na Câmara Municipal.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da Junta de
Freguesia.
 Ponto Três – Deliberações
3.1. Presente ofício do Clube Desportivo da Garcia, rececionado a 28 de janeiro de
2016, a solicitar apoio para organização do Torneio de futebol denominado “VIII
Torneio Infantil 25 de Abril” que se irá realizar naquela data no âmbito das
comemorações do 25 de Abril com a participação dos alunos das escolas/pré escolas
do Concelho.
Considerando tratar-se de um convívio desportivo que conta com a participação de
significativo número de crianças das escolas da nossa Freguesia e Concelho, 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 o valor
de €400,00 (quatrocentos euros).
Deliberação n.º 12
3.2. Presente o ofício do Atlético Clube Marinhense, rececionado a 28 de janeiro de
2016, a solicitar apoio monetário para a realização do “5º Torneio João Nóbrega –
Páscoa 2016”. Este torneio de futebol 7, escalão Infantis A irá realizar-se a 26 de
Março de 2016, no Campo da Portela, com a participação de 8 equipas nacionais.
Considerando tratar-se de uma iniciativa com interesse para os jovens residentes na
freguesia e que atrairá à Marinha Grande um considerável número de jovens e
acompanhantes de outras localidades, o Executivo da Junta de Freguesia nos termos
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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 anual de 500,00€ (quinhentos euros).
Deliberação n.º 13
3.3. Presente ofício da PVMG – Projetos de Vida, Cooperativa Social, Cultural e
Lúdica da Marinha CRL, rececionado a 02 de fevereiro de 2016, a solicitar apoio
financeiro para a realização das atividades a desenvolver no ano 2016 e inseridas no
Plano da associação.
Tendo em conta que se trata de uma instituição sem fins lucrativos a proporcionar
importante atividade, nomeadamente na área da cultura, junto da população sénior da
Freguesia, o Executivo da Junta de Freguesia 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 500,00€ (quinhentos euros).
Deliberação n.º 14
3.4. Presente ofício da SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, a
solicitar apoio financeiro para atividades a desenvolver pela instituição.
Considerando que se trata de uma instituição de solidariedade social a desenvolver
importante trabalho de apoio junto de pessoas, parte delas naturais ou habitantes da
Freguesia, portadoras portadores de Esclerose Múltipla e seus familiares, 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 1.000,00€ (mil
euros).
Deliberação n.º15
_____________________________________________________________________________
 Ponto Quatro – Informação Financeira
Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros
Ordens de Pagamento:
Foram autorizados por unanimidade Os pagamentos às Ordens de Pagamento do nº
97 a 161 no valor de 12.253,42 € (doze mil duzentos e cinquenta e três euros e
quarenta e dois cêntimos.
Balancete do Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 12/02/2016 o qual apresenta um
total de disponibilidade no valor de €227.067,23 (duzentos e vinte e sete mil sessenta
e sete euros e vinte e três 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
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
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