Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO VINTE
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezasseis, pelas dezoito
horas e trinta minutos, 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
José Leonel de Jesus Silva
Manuel dos Santos Pereira
Ricardo Augusto Morais Galo

ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Nesta reunião verificaram-se as ausências justificadas da Tesoureira Lara Lino e do
Vogal Joaquim José Carrilho Pires.
2. Foi aprovada por unanimidade a ata nº 19
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de novembro
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Ponto Quatro – Informação Financeira

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de novembro
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na primeira
quinzena de novembro.
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 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente ofício do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira,

rececionado a 11 de outubro de 2016, a informar que uma vez mais vão
comemorar a “Revolta de 18 de Janeiro de 1934” e solicitam nesse sentido o
agendamento de uma reunião, para requererem a colaboração e participação
da Junta de freguesia nas comemorações.
O Executivo tomou conhecimento e deliberou marcar a reunião conjunta para o
dia 15 de dezembro 2016 pelas 18h30.
2.2. Presente convite da Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense,

rececionado a 11 de novembro de 2016, para o Almoço comemorativo do seu
80º Aniversário, a realizar no dia 04 de dezembro de 2016, pelas 12h30.
O executivo tomou conhecimento. Estará presente o vogal José Leonel.
2.3. Presente convite da Confraria Sopa do Vidreiro, rececionado a15 de

novembro de 2016, para a 2ª Sopa Solidária, a realizar na sede da SIR no dia
03 de dezembro 2016, pelas 20h00.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente o Secretário Fernando
Alves.
2.4. Presente convite da Escola Básica Guilherme Stephens, rececionado a 15

de novembro de 2016, para a Cerimónia do Hastear da Bandeira Verde EcoEscolas que se realizou no dia 15 de novembro, pelas 10h15.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente Isabel Freitas.
2.5. Presente convite do Sporting Clube Marinhense, rececionado a 15 de

novembro de 2016, para o Sarau Desportivo comemorativo dos 50 anos do
“Pavilhão da Embra” coincidente com a conclusão das obras de requalificação
das suas instalações desportivas, a realizar no dia 30 de novembro 2016, pelas
21h00.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Isabel Freitas.
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2.6. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande, rececionado a
15 de novembro 2016, para a inauguração da Exposição “Os Objetivos Globais
para um Desenvolvimento Sustentável”, que se realizou no dia 19 de
novembro, pelas 17h00, no Foyer da Casa da Cultura.
O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente.
2.7. Presente convite do Grupo de Voluntariado Comunitário da Marinha
Grande para a Liga Portuguesa Contra o Cancro, rececionado a 15 de
novembro de 2016, para a abertura da Venda de Natal 2016, a ter lugar no seu
espaço do Edifício da Ivima, no dia 19 de novembro 2016, a partir das 15h00.
O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente.
2.8 Presente convite da Universidade Sénior da Marinha Grande, rececionado
a 15 de novembro de 2016, para estar presente no lançamento do Livro
“Textos cínicos de amargura variável” que teve lugar na Livraria Livros &
Companhia, na Marinha Grande, no sábado dia 19 de novembro pelas 15h00.
O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente.
2.9. Presente convite da Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro –
Pero Neto, rececionado a 16 de novembro de 2016, para o Jantar
comemorativo do seu 59º Aniversário, a realizar no dia 30 de novembro 2016,
pelas 20h00, no salão daquela coletividade.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente o vogal do Executivo
Manuel Santos Pereira
2.10. Presente convite da APPC Leiria, rececionado a 16 de novembro 2016,
para a apresentação do Livro “A Revolta de Stephens”, um romance histórico
de Fernando Luz, no dia 18 de novembro 2016, pelas 18h30 na Livraria
Arquivo em Leiria.
O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente.
2.11. Presente convite da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal
Galego, rececionado a 23 de novembro 2016, para o almoço de Natal a realizar
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com os idosos utentes daquela instituição, a realizar no dia 17 de dezembro,
pelas 12h30.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente D.ª Isabel
Freitas.
2.12. Presente convocatória do Agrupamento de Escolas de Marinha Grande Poente,
rececionado a 23 de novembro 2016, para participação na reunião do Conselho EcoEscolas, realizado no dia 23 de novembro. Juntam em anexo a ordem de trabalhos.

O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente.
2.13. Presente convite da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal
Galego em conjunto com a Comissão Executiva da FAG/2016, para a
Cerimónia Protocolar de abertura da 27ª Feira Nacional de Artesanato e
Gastronomia da Marinha Grande, pelas 11h00 do dia 01 de dezembro 2016.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel
Freitas.

 Ponto Três – Deliberações

3.1. Presente ofício da ADESER II, rececionado a 18 de novembro de 2016, a
solicitar, à semelhança de anos anteriores, a renovação da colaboração da
Junta de Freguesia no pagamento dos honorários da supervisora para as
sessões de aperfeiçoamento do grupo de supervisão clínica das psicólogas do
Concelho da Marinha Grande durante o ano de 2017.
Considerando o interesse da manutenção da referida atividade para o
desempenho profissional das técnicas ao serviço do GAP- Gabinete de Apoio
Psicossocial da Junta de freguesia, o Executivo da Junta, nos termos do
disposto na alínea v) do nº 1, do Art.º 16, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro
deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 150.00 € mensais por um
período 12 meses no valor total de 1.800,00 € (Mil e oitocentos euros)
Deliberação n.º 88
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3.2. Presente ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro, rececionado a 08 de
novembro de 2016, a solicitar apoio através de donativo para a Liga, para poderem
continuar a custear o apoio à formação e investigação em oncologia e os aspetos
materiais de apoio a doentes e famílias.

Considerando os serviços humanitários prestados pela instituição, contribuindo
com a sua ação para o combate à doença e prestando constante apoio a
doentes e suas famílias, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do
disposto na alínea v) do nº 1, do Art.º 16, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro
deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 250,00€ (Duzentos e cinquenta
euros)
Deliberação n.º 89
3.3. Presente ofício da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego,
rececionado a 15 de novembro 2016, a solicitar apoio económico mensal, para
prestação de serviços nomeadamente ao nível de higiene habitacional à freguesa Dª
Maria Veiga.

Tendo em consideração a difícil situação social da freguesa em causa, exposta
em ofício da A.C.D. Casal Galego e confirmada em relatório elaborado pelo
Gabinete de Apoio Psicossocial da Junta de Freguesia, o Executivo da Junta
de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº 1, do Art.º 16, da Lei nº
75/2013 de 12 de setembro deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de
150.00€ mensais por um período de seis meses, de 01 de Novembro de 2016 a
30 de Abril de 2017, no valor total de 900.00€ (Novecentos euros).
Deliberação n.º 90
_____________________________________________________________________________
 Ponto Quatro – Informação Financeira
Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Ordens de Pagamento
Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 1418 a 1423,
1435 a 1475 e 1477 a 1482 no valor de 29.069.10€ (Vinte e nove mil e sessenta e
nove euros e dez cêntimos
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Operações de Tesouraria
Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamento Operações de
Tesouraria do nº 1424 a 1434 e 1476 no valor de 3.620,33€ (três mil seiscentos e vinte
euros e trinta e três cêntimos)

Balancete do Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 22 /11/2016, o qual apresenta um
total de disponibilidade no valor de 182. 341,37 (Cento e oitenta e dois mil trezentos e
quarenta e um euros e trinta e sete cêntimos)

Por nada mais haver a tratar, a Presidente da Junta de Freguesia deu por encerrada a
reunião pelas vinte horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois
de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.
Presidente:
Secretário:
Vogais:
José Leonel de Jesus Silva
Manuel dos Santos Pereira
Ricardo Augusto Morais Galo
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