Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO ONZE
A sete de Junho 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 Ata nº 10
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira 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.


Ponto Dois – Correspondência

2.1. Presente email da ACAMG – Associação Concelhia das Associações da

Marinha Grande, rececionado a 17 de Maio de 2016, a solicitar cedência do
Salão Nobre da Junta de Freguesia para realização da Assembleia Geral da
daquela Associação a realizar no dia 02 de Junho de 2016.
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O executivo tomou conhecimento.
A situação não se concretizou por decisão da ACAMG.

2.2 – Presente email da Comissão da Igreja de Picassinos a agradecer a colaboração
financeira atribuída pela Junta de Freguesia para realização da festa em honra de Stº
António que terá lugar de 10 a 12 de junho e a solicitar colaboração na limpeza do
recinto dos festejos
O Executivo tomou conhecimento.
2.3. Presente ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura a
agradecer o apoio concedido para atividades desenvolvidas no âmbito do programa de
comemorações do dia 25 de Abril de 1974 e a presença da Presidente da Junta de
Freguesia no almoço.
O Executivo tomou conhecimento.
2.4. Presente convite da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura,
Recreio e Desporto para a comemoração do Dia Nacional das Coletividades, a ter
lugar no próximo dia 11 de Junho, pelas 10 h, em Loures.
O Executivo tomou conhecimento mas por motivos de agenda não será possível estar
alguém presente.
2.5. Presente convite da Confraria do Sopa do Vidreiro, anexando programa, para o X
Capítulo e homenagem a José Martins Saraiva, no dia 04 de Junho.
O Executivo tomou conhecimento. Por motivos de agenda não foi possível estar
alguém presente
2.6. Presente convite da SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla para o
almoço de comemoração do 17º Aniversário da Delegação de Leiria, a ter lugar no dia
05 de Junho.
O Executivo tomou conhecimento. Por motivos de agenda não foi possível estar
alguém presente
2.7. Presente ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras anexando o
Relatório de Contas de 2015 com atas de aprovação e o Plano de Atividades para o
ano 2016.
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O Executivo tomou conhecimento.
2.8. Presente convite da Associação de pais da EB1 e Jardim de Infância da Comeira
para a festa de encerramento do ano letivo, a ter lugar no dia 09 de Junho, pelas 18
horas.
O Executivo tomou conhecimento e a Senhora Presidente estará presente.
2.9. Presente ofício do Grupo Desportivo “Os Vidreiros” para as comemorações do 77º
aniversário e Inauguração do Relvado Sintético, a ter lugar no dia 19 de Junho, pelas 9
horas.
O Executivo tomou conhecimento e a Senhora Presidente estará presente.
2.10. Presente ofício da direção do Sport Operário Marinhense agradecendo o apoio
concedido ao seu Grupo de Teatro na produção da peça “ Sombras do Absurdo”.
Agradecem reconhecidamente o apoio em prol da cultura da nossa terra e
disponibilizam o grupo de Teatro para uma representação em local e data a combinar.
O Executivo tomou conhecimento.
2.11. Presente convite da Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura para
a cerimónia de entrega de Troféus do Torneio de Futebol Juvenil sub.11 a realizar nos
dias 10 e 11 de Junho, pelas 18,00 horas.
O Executivo tomou conhecimento e o Secretário, Fernando Alves, estará presente.
2.12. Presente convite da Escola Básica e Associação de Pais de Casal de Malta para
a festa tradicional de encerramento do ano letivo no dia 09 de Junho, pelas 14,00
horas.
O Executivo tomou conhecimento e a Presidente estará presente.
2.13. Presente convite da Junta de Freguesia da Maceira, em representação da
população e colaboração com a Paróquia local, para cerimónia de homenagem ao
Revº Padre Júlio Domingos Vieira e inauguração do parque “Padre Júlio Domingues
Vieira”. A celebração terá lugar no dia 19 de Junho pelas 12,00.
O Executivo tomou conhecimento e por motivos de agenda não será possível estar
alguém presente.
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2.14. Presente convite do CAMG – Clube Automóvel da Marinha Grande, para
apresentação do Rallye Vidreiro Centro de Portugal 2016, a ter lugar no dia 09 de
Junho.
O Executivo tomou conhecimento e o secretário, Fernando Alves, estará presente.

 Ponto Três – Deliberações
3.1. Presente ofício da Adeser ll – Associação para Desenvolvimento Económico e
Social de Mª Grande, a solicitar a atribuição de três taças para premiar as equipas
classificadas nos três primeiros lugares do Torneio de Futsal a organizar pela
Instituição nos próximos dias 01 e 09 de Julho. As receitas obtidas reverterão para o
Centro de Acolhimento Temporário “O Girassol”.
Tendo em consideração tratar-se de uma iniciativa cujas receitas serão atribuídas a
uma instituição de solidariedade social, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos
do disposto na alínea v) do n.º 1, do art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 2013,deliberou, por
unanimidade, conceder o apoio solicitado.
Deliberação n.º 45
3.2. Presente ofício da Associação de Pais da Escola Básica de Casal de Malta a
solicitar apoio financeiro para ajuda no pagamento de despesas inerentes à
organização da “Festa de Encerramento” do ano letivo 2015/2016, a ter lugar naquela
escola no próximo dia 09 de Junho a partir das 14 horas. O Estabelecimento de
Ensino em causa é frequentado por 205 alunos.
Considerando o interesse da iniciativa para a continuidade da tradição e para o
desenvolvimento social dos jovens alunos envolvidos, o Executivo da Junta de
Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º16, da Lei n.º 75/2013
de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de € 410,00 ( Quatro
centos e Dez Euros) - € 2.00 por Aluno
Deliberação n.º 46
3.3. Presente ofício da ACAMG- Associação Concelhia de Associações da Marinha
Grande, a solicitar apoio monetário para compra de materiais necessários à
elaboração de trajes, cenografia, para pagamento de aluguer de material de
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sonorização e pagamento de Licenças, Seguros e outras despesas indispensáveis à
organização do desfile das Marchas Populares da Marinha Grande.
Tendo em consideração tratar-se de um evento de caráter cultural, já com tradição, a
envolver várias Associações da Freguesia e significativo número de participantes e
que habitualmente atrai numeroso público, o Executivo da Junta de Freguesia, nos
termos do disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de € 5.000,00 ( Cinco mil Euros)
a dividir equitativamente pelas associações participantes
Deliberação n.º47
3.4. Presente oficio do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, a solicitar
apoio financeiro para uma visita de estudo a S. Martinho do Porto, pelos 102 alunos
do 1º ciclo da E.B. Guilherme Stephens.
Tendo em consideração o interesse da iniciativa para o processo educativo dos alunos
e para o cumprimento do Plano de Atividades da Escola, o Executivo da Junta, nos
termos do disposto na alínea v) do nº 1 do artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro,
deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de € 204,00 ( duzentos e quatro euros)€200 por aluno
Deliberação n.º48

3.5. Presente ofício da Fenprof – Federação Nacional dos Professores- apelando
a uma tomada de posição em defesa da escola pública. Para o efeito anexam uma
petição pública solicitando a colaboração na recolha de assinaturas e consequente
devolução. Após a receção dos documentos farão chegar à Presidência da República,
ao Primeiro Ministro e ao Ministro da Educação.
Analisado o documento o Executivo deliberou proceder em conformidade com o
solicitado com a maior celeridade possível.
Deliberação n.º49
3.6. Presente Proposta da Presidente da Junta sobre a alteração ao regime de
funções do executivo – vogais da Junta de Freguesia.
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Feita uma análise aos pressupostos legais, aos argumentos apresentados, quer no
que concerne às dificuldades sentidas pelos vogais nas suas funções, pelo escasso
tempo disponível, quer pelo conhecimento do fluxo de trabalho a que a Presidente
está sujeita, entendemos ser da maior relevância esta tomada de posição e esta
oportunidade de colmatar as falhas existentes.
A legitimidade desta alteração vem de acordo com das necessidades sentidas nesta
autarquia e produzirá os seus efeitos a 01 de Julho de 2016, pelo que, o Executivo
delibera, por unanimidade, aceitar a presente proposta e por imperatividade legal, ao
abrigo do exposto na Lei 75/2013 de 12 de Setembro, submeter a mesma à
apreciação e votação da Assembleia de Freguesia.
Deliberação n.º 50
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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