Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO DEZ
Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezassete, 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
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. Foram aprovadas por unanimidade as Atas nº 08 e 09
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de abril
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Ponto quatro – Informação Financeira
 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.
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 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente convite do Jardim de Infância da Boavista, rececionado a 19 de abril
2017, para a festa do XV Aniversário da Biblioteca do Coelhinho Branco, onde será
realizada a apresentação da escritora/contadora de histórias – Vanda Maria Furtado
Marques.
O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente.
2.2. Presente convite do Atlético Clube Marinhense, rececionado a 19 de abril 2017,
para o 16º Convívio de Ex-Atlestas, Ex-Dirigentes e Ex-Funcionário, a ter lugar no dia
06 de maio 2017 pelas 13h00, no Hotel Mar & Sol em S. Pedro de Moel.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Srª Tesoureira Lara Lino.
2.3. Presente ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego,
rececionado de 20 de abril de 2017, a enviar Relatório de Contas relativo ao ano de
2016.
O Executivo tomou conhecimento.
2.4. Presente convite da Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura,
rececionado a 21 de abril de 2017, para a III Edição do Festival “O Carvoeiro” a
realizar no Parque Desportivo no dia 06 de maio de 2017, pelas 10h00. Do programa
consta uma caminhada do “carvoeiro” com cerca de 8 Kms, com passagem pelas
carvoarias ainda em atividade e também pelos locais onde funcionaram no passado.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Srª Presidente Isabel Freitas.
2.5. Presente convite do Rotary Club da Marinha Grande, rececionado a 24 de abril
de 2017, para o almoço comemorativo do seu XVI Aniversário, a realizar no dia 25 de
AbrilI de 2017 no Hotel Miramar em S. Pedro de Moel, pelas 12h30.
O Executivo tomou conhecimento. Estiveram presentes a Srª Presidente Isabel Freitas
e o Sr. Secretário Fernando Alves.
2.6. Presente convite do Clube de Atletismo de Marinha Grande, rececionado a 24 de
abril de 2017, para estar presente na 29ª Milha de Cristal a ter lugar no dia 24 de abril,
pelas 20h30, com partida e chegada junto aos Paços do Concelho.
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O Executivo tomou conhecimento. Estiveram presentes a Srª Presidente Isabel Freitas
e o Sr. Secretário Fernando Alves.
2.7. Presente convite do Rancho Folclórico de Picassinos, rececionado a 26 de abril
de 2017, para o 36º Encontro de Folclore a realizar no dia 24 de junho de 2017, com
início pelas 16h00, na Coletividade da S.I.R. 1º de Maio em Picassinos, seguindo-se
um jantar convívio pelas 19h30.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Srª Presidente Isabel Freitas.
2.8. Presente convite da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, rececionado
a 26 de abril de 2017, para visitar o Stand da CIMRL na Feira Ibérica, que decorre na
Guarda no dia 28 de abril de 2017.
O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente.
2.9. Presente convite da Sociedade Desportiva e Cultural de Trutas, rececionado a 02
de maio de 2017, para o Jantar comemorativo do seu 65ºAniversário a realizar no
próximo dia 27 de maio 2017, pelas 20h00 no salão da Coletividade.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Srª Presidente Isabel Freitas.
2.10. Presente convite do Estrela do Mar Futebol Clube, rececionado a 03 de maio de
2017, para estar presente no 7º Encontro Ibérico em futebol veterano que se irá
realizar no dia 17 de junho em Negreira, na Galiza – Espanha, com a presença das
equipas de Serzedo, Estrela do Mar Futebol Clube e Negreira.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Srª Presidente Isabel Freitas.

2.11. Presente ofício da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da
Marinha Grande, rececionado a 03 de maio de 2017, a enviar Relatório e Contas da
Direção relativo ao ano de 2016, apresentado e aprovado em Assembleia-Geral
realizada em 28 de março de 2017.
O Executivo tomou conhecimento.
2.12. Presente ofício da Câmara Municipal de Marinha Grande, rececionado a 04 de
maio de 2017, a agradecer o esforço e dedicação desta Junta de Freguesia nas
comemorações do 25 de Abril, cujo êxito assinalável se deve sem dúvida também à
nossa disponibilidade e apoio.
O Executivo tomou conhecimento.
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2.13. Presente convite da ISDOM/Administração da COFAC e a Associação de
Estudantes, rececionado a 02 de maio de 2017, para a Sessão Solene no ano letivo
de 2016/2020 do Instituto Superior D. Dinis, que se realiza no dia 05 de maio pelas
17h00, no Auditório do ISDOM.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Srª Presidente Isabel Freitas.
 Ponto Três – Deliberações
3.1. Presente ofício da Comissão dos Ex-Combatentes da Garcia, rececionado a 05 de
abril de 2017, a solicitar apoio financeiro para custear despesas com a construção de
um monumento em memória de todos os que serviram a Nação em cenários de
guerra. Este monumento terá um orçamento de 3.700,00 (três mil e setecentos euros).
Considerando tratar-se de uma iniciativa com grande significado para os naturais ou
residentes no Lugar, principalmente no que se refere aqueles que viveram a guerra
nas antigas colónias Portuguesas e seus familiares e tendo em atenção que a obra a
executar vem dignificar um espaço que agora se encontra em estado de degradação,
o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea o) do nº1 da Lei
75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou por unanimidade, custear na totalidade o
monumento no valor de ,€ 3.700,00 (três mil e setecentos euros).
Deliberação nº 44
3.2. Presente ofício da Casa do Benfica Moita-Marinha Grande, rececionado a 19 de
abril de 2017, a solicitar apoio para a realização de um evento hípico no dia 14 de
maio, destinado a todas as idades a partir dos quatro anos.
Considerando tratar-se de um evento que desperta o interesse da população
organizado por uma associação que tem entre os seus associados muitos dos naturais
ou residentes da Freguesia, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do
disposto na alínea v) do nº1 da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou por
unanimidade, atribuir o valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros)
Deliberação nº 45
3.3. Presente ofício da Associação de Pais das Escolas de Picassinos, rececionado a
20 de abril de 2017, a solicitar apoio para a realização de uma visita de estudo com as
suas 77 crianças no dia 24 de maio de 2017, ao Jardim Botânico de Coimbra e ao
Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra.
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Tendo em atenção o interesse desta atividade para o desenvolvimento cultural dos
jovens alunos, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v)
do nº1 da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou por unanimidade, o valor de
€154,00 (cento e cinquenta e quatro euros) - € 2,00 por aluno
Deliberação nº 46
3.4. Presente ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 21 de abril de
2017, a solicitar apoio financeiro para poderem continuar com as atividades da sua
Orquestra, que conta com a participação de 15 excelentes músicos e também da
Escola de Música que neste momento, conta com 21 alunos de diversas idades.
Considerando o interesse do trabalho realizado pelo clube na vertente da formação
musical, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do
nº1 da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou por unanimidade, atribuir o valor de
€ 1.200,00 (mil e duzentos euros)
Deliberação nº 47
3.5. Presente requerimento de Conceição Silva Moleirinho, rececionado a 20 de abril
de 2017, a solicitar a compra da sepultura nº 322 no cemitério do Pilado, onde se
encontra sepultado o seu marido: Silvério Inácio João.
Ao abrigo da Lei vigente o Executivo da Junta de Freguesia deliberou, por
unanimidade, conceder ao referido Freguês o pedido formulado.
Deliberação nº 48
3.6 . Presente proposta da Presidente da Junta de Freguesia para a cedência de um
talhão no Cemitério do Pilado, à Liga dos Combatentes.
Considerando que existem um talhões destinados aos Combatentes nos outros
cemitérios do Concelho e sendo o da referida localidade gerido pela Junta de
Freguesia, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea o) do
nº1 da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou, por unanimidade, ceder o talhão
solicitado que terá capacidade para seis campas.
Deliberação nº 49
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 Ponto Quatro – Informação Financeira
Balancete do Movimento de Fundos
Presente balancete de tesouraria referente ao dia 19-04-17 o qual apresenta um total
de disponibilidade de 200.462,03 (duzentos mil quatrocentos e sessenta e dois euros
e três 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.

Presidente:
Secretário:
Tesoureira:
Vogais:
José Leonel de Jesus Silva
Manuel dos Santos Pereira
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
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