Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO NOVE
Aos dez dias do mês de maio 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
 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.º 8.

_____________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de abril
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de abril
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na segunda
quinzena de abril.
_____________________________________________________________________________
Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presentes as Técnicas do Gabinete de Apoio Psicossocial da Junta de Freguesia Nely
Almeida e Ana Meia-via (Psicólogas), Elizabete Carreira (Socióloga) e Carolina Marques,
(Nutricionista) para reunião de trabalho com o Executivo.
A iniciar a reunião a Presidente fez uma exposição sobre os trabalhos atribuídos às diversas
valências do GAP para melhor conhecimento por parte de todo o Executivo da atividade
desenvolvida pelos elementos que compõem o Gabinete.
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As técnicas manifestaram satisfação pelo apoio que sentem por parte do Executivo e pelo
bom relacionamento entre os elementos do Gabinete, a proporcionar um excelente ambiente
de trabalho em equipa que tem influenciado os bons resultados obtidos até ao momento.
Depois de cada uma das técnicas ter prestado informação sobre a atividade e resultados do
seu trabalho, a Drª Nelly Almeida alertou o Executivo para o problema que vamos enfrentar
na área da Psicologia pelo facto de a partir de 22 de Junho perdermos a colaboração da Drª
Ana Meia-via, que nesta data termina o estágio profissional que aqui cumpre deixando de
dar apoio aos trinta pacientes que acompanha neste momento. A Drª Nelli lembrou ainda
que também a estagiária Fabiana Fontinha terminará o seu estágio em Julho, ficando esta
valência do GAP com limitações difíceis de colmatar.
A tesoureira Lara Lino pôs em evidência a dedicação e o espírito de equipa demonstrado
pelas técnicas.
A terminar a reunião, depois de resposta das técnicas a questões colocadas pelos membros
do Executivo, a presidente afirmou que o Executivo estudará uma solução que permita
remediar o problema exposto pela drª Nelli Almeida em relação à valência de Psicologia.
2.2. Foram recebidas as dirigentes da Sociedade União de Albergaria Carina Gregório Presidente da Direção, Diana Teixeira – 1ª Secretária e Graça Triães – Vogal de Direção
As Dirigentes vieram junto do Executivo da Junta de Freguesia dar conhecimento do projeto
e solicitar apoio monetário para as obras a executar na sede da Associação, já autorizadas
pela Câmara Municipal, que numa primeira fase passam pela reparação do telhado que se
encontra bastante degradado e que terão um custo total de 12.250€ (Doze mil duzentos e
cinquenta euros).
Segundo as Dirigentes estas obras são indispensáveis para proporcionarem condições de
permanência condignas aos associados que frequentam diariamente a sede, passando ali
algum do seu tempo em agradável convívio.
As dirigentes afirmam estarem a realizar um trabalho de reativação da Associação, uma das
mais antigas da Freguesia, que esteve inativa durante alguns anos.
A terminar a reunião os membros do Executivo congratularam-se pelo entusiasmo
manifestado pelas dirigentes e ficou assente que a Junta de Freguesia atribuirá o apoio
possível para auxílio à concretização das obras.
2.3. Presente o ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro, rececionado a 27 de abril de
2016, a prestar informação relativamente à consignação de 0,5% do IRS.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Foi afixado cartaz informativo.
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2.4. Presente o ofício do Pároco da Marinha Grande, rececionado a 27 de abril de 2016,a
informar que no âmbito das celebrações do centenário das aparições de Nossa Senhora em
Fátima, a celebrar no dia 13 de maio de 2017, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora visita
todas as dioceses de Portugal, sendo acolhida na Marinha Grande, no Parque da Cerca, no
dia 7 de maio pelas 21h30. Neste sentido enviam convite para presença da presidente da
Junta de Freguesia no evento, presidido por Sua Eminência D. António Marto, Bispo de
Leiria e Fátima
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Senhora Presidente da Junta
de Freguesia.
2.5. Presente o ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego,
rececionado a 28 de abril de 2016, a enviar cópia do Relatório de Contas da Associação,
relativo ao ano de 2015. Anexaram ainda cópia da Ata da Assembleia-Geral com a
aprovação das contas
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.6. Presente o ofício do Atlético Clube Marinhense, rececionado a 28 de abril de 2016, a
convidar para o 15.º Convívio de Ex-Atletas, Ex-Dirigentes e Ex-funcionários do Atlético
Clube Marinhense, que se realizou no dia 7 de maio de 2016 pelas 13h30, no Hotel Mar e
Sol em S. Pedro de Moel.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Senhora Presidente da Junta de
Freguesia.
2.7. Presente o ofício do Senhor Manuel Fragoso Ginja, rececionado a 28 de abril de 2016,
a agradecer pelas lembranças que a Junta de Freguesia ofereceu para o 21.º Convívio do
Batalhão a que pertenceu durante a guerra colonial em Moçambique.
O Convívio ocorreu no passado dia 23 de abril em S. Pedro de Moel.
O Executivo tomou conhecimento.
2.8. Presente o email do Rotary Clube da Marinha Grande, rececionado a 29 de abril de
2016, a convidar para um Café Concerto com o tema “FADO”, que se realizou no dia 7 de
maio de 2016, e que se destinou à angariação de fundos para aquisição de cadeiras de
Rodas, permitindo assim aumentar o número de cadeiras de Rodas do projeto que têm em
parceria com as 3 Juntas de Freguesia do Concelho da Marinha Grande
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente o Senhor Secretário da Junta de
Freguesia.
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2.9. Presente o email do Sport Operário Marinhense, rececionado a 03 de maio de 2016, a
convidar para a estreia da peça “SOMBRAS DO ABSURDO”, a realizar-se no próximo dia
13 de maio de 2016, pelas 21h45m, no auditório José Vareda. Um espetáculo com textos de
Karl Valentin e encenação de Francisca Passos Vella.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da Junta de
Freguesia.
2.10. Presente o ofício do Clube Desportivo e Recreativo de Amieira, rececionado a 06 de
maio de 2016, a convidar para o Jantar comemorativo do 65.º Aniversário deste Clube, a
realizar-se no próximo dia 21 de maio de 2015, pelas 20h30. Procederão à entrega de
lembranças aos sócios que completam 25 e 50 anos de filiação.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Tesoureira da Junta de
Freguesia.
2.11. Presente o ofício da COOPPOVO - Cooperativa de Consumo do Povo da Marinha
Grande, rececionado a 06 de maio de 2016, a convidar para o lançamento do livro “40 anos
ao serviço do Povo da Marinha Grande: A História da COOPPOVO pela voz dos seus
construtores”, a ter lugar no próximo dia 14 de maio de 2016 pelas 21h30, no Auditório da
Resinagem.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da Junta de
Freguesia
2.12. Presente o email da PVMG – Projetos de Vida Sénior, rececionado a 09 de maio de
2016, a convidar para a V Festa das Universidades Seniores do Oeste, a ter lugar no
próximo dia 18 de maio de 2016 no Pavilhão da Feira das Atividades Económicas (FAE).
Irão contar com cerca de 500 idosos, com programa musical de bandas e artistas da nossa
terra.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da Junta de
Freguesia.
_____________________________________________________________________________
Ponto Três – Deliberações
3.1. Presente o ofício da Escola Prof. Francisco Veríssimo e Jardim de Infância de Ordem,
rececionado a 28 de abril de 2016, a solicitar apoio monetário para a realização de uma
visita de Estudo ao Castelo de Leiria de um grupo de 131 alunos, a ter lugar no Dia da
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Criança (1 de junho de 2016), afim de conhecerem elementos do património histórico do
meio próximo.
Considerando o interesse da iniciativa para o processo educativo dos alunos, 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 262,00€ (Duzentos e sessenta e
dois euros) - €2,00 (por aluno).
Deliberação n.º 32
3.2. Presente o ofício da COOPPOVO – Cooperativa de Consumo do Povo da Marinha
Grande, rececionado a 28 de abril de 2016, a solicitar apoio financeiro para as
Comemorações do 40.º aniversário da Cooperativa de Consumo do Povo da Marinha
Grande, a ter lugar no próximo dia 15 de maio de 2016. As comemorações do aniversário da
instituição incluem uma marcha e um almoço volante com momento cultural a cargo do
artista marinhense Carlos Vicente, durante o qual será sorteado um cabaz de aniversário e
atribuídas medalhas de homenagem aos trabalhadores mais antigos da COOPPOVO.
Prevê-se um plano orçamental no valor de 1633,77€ (mil seiscentos e trinta e três euros e
setenta e sete cêntimos).
Tendo em consideração tratar-se da única Cooperativa deste género na freguesia sendo a
grande maioria dos associados daqui naturais ou cá residentes e considerando o interesse
da iniciativa, 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
350,00€ (trezentos e cinquenta euros).
Deliberação n.º 33
3.3. Presente o ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego,
rececionado a 01 de maio de 2016, a solicitar apoio financeiro para realização do
Campeonato Nacional de Patinagem de Velocidade em Estrada para Iniciados/Juniores e II
Encontro Nacional de Masters, que irá realizar-se nos dias 21 e 22 de maio de 2016, em
ruas do centro da Cidade.
O orçamento previsto para organização do evento é de 2360€ (dois mil trezentos e sessenta
euros)
Tendo em consideração tratar-se de um evento desportivo organizado por uma das
Associações da Freguesia que trará à Marinha Grande considerável número de
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participantes, acompanhantes e simpatizantes da modalidade, vindos de diversas regiões do
País, 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 500,00€
(quinhentos euros).
Deliberação n.º 34
3.4. Presente o ofício do Sporting Clube Marinhense, rececionado a 04 de maio de 2016, a
solicitar apoio financeiro para a participação da equipa Sub-16 Masculina de Basquetebol no
Torneio Internacional de Sevilha – Espanha, a realizar entre os dias 24 e 26 de junho de
2016. Neste torneio irão participar 12 atletas e 2 treinadores do Sporting Clube Marinhense.
Com esta participação os gastos estão na ordem dos 2500€ para deslocação, estadia.
alimentação, remuneração da equipa técnica e equipamento de passeio (fatos de treino)
para uniformizar a apresentação da equipa.
Tendo em consideração a importância da representação de

uma das Associações da

Freguesia num evento desportivo a ter lugar num país estrangeiro, 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 300,00€ (trezentos euros).
Deliberação n.º 35
3.5. Presente o ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, rececionado a 04 de
maio de 2016, a solicitar apoio financeiro para a remodelação da cozinha existente, a qual já
tem mais de três dezenas de anos. A remodelação será feita numa única fase, será
remodelado o sistema de exaustão, o sistema de canalização de gás interno e a própria
disposição dos fogões, pinturas, recuperação de paredes. Estimam que as despesas sejam
no valor de 16.100€ (dezasseis mil e cem euros)
Tendo em consideração que se trata de um pedido de colaboração, para execução de obras
que visam melhorar as condições de utilização para os sócios e simpatizantes da
Associação, 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
1600,00€ (mil e seiscentos euros).
Deliberação n.º 36
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3.6. Presente o ofício do Sport Operário Marinhense, rececionado a 04 de maio de 2016, a
solicitar apoio financeiro para a realização da Encenação da peça de teatro “Sombras de

Absurdo” – adaptação de textos de Karl Valentin, a estrear no próximo dia 13.
Tendo em consideração tratar-se de um evento de caráter cultural com assinalável interesse
para a nossa comunidade, 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 500,00€ (quinhentos euros).
Deliberação n.º 37
3.7. Presente o email da A.P.E.P – Pilado Escola EB1 e Jardim de Infância, rececionado a
06 de maio de 2016, a solicitar apoio monetário para a realização a realização de uma
atividade escolar na Kidzânia (Lisboa), contam com 46 crianças da Escola Básica de Pilado.
Considerando o interesse da iniciativa para o processo educativo dos alunos, 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 92,00€ (noventa e dois euros) €2,00 (por aluno).
Deliberação n.º 38
3.8. Presente o email da A.P.E.P – Pilado Escola EB1 e Jardim de Infância, rececionado a
06 de maio de 2016, a solicitar apoio monetário para a realização a realização de uma
atividade escolar ao Museu dos Coches (Lisboa), contam com 41 crianças do Jardim de
Infância do Pilado.
Considerando o interesse da iniciativa para o processo educativo dos alunos, 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 82,00€ (oitenta e dois euros) €2,00 (por aluno).
Deliberação n.º 39

3.9. Presente o requerimento da Senhora Carminda de Jesus Pereira Ferreira José,
rececionado a 10 de maio de 2016, a apresentar requerimento para a compra de sepultura
n.º 286, 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 40

.
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:
Manuel dos Santos Pereira
José Leonel de Jesus Silva
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
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