Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO VINTE
Aos nove dias do mês de Outubro de dois mil e catorze, 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 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 17,18 e 19
2.Foram recebidos pelo Executivo da Junta de Freguesia os Dirigentes da
Cooperativa Social, Cultural e Lúdica Sénior da Marinha Grande Horácio
Francisco - Presidente da Assembleia Geral, Rosa Fernandes – Presidente da
Direção, Daniela Anéis – Coordenadora Pedagógica e Presidente do Concelho
de Membros Fundadores e Sílvia Gemito - Vice Presidente do Conselho de
Membros Fundadores que vieram fazer a apresentação da nova Instituição e
do seu projeto.
Os dirigentes informaram que o Projeto conta com noventa alunos e trinta
Professores voluntários.
Para além das normais aulas de formação e aperfeiçoamento estão também
programados no Plano de Atividades iniciativas de âmbito Cultural e
Desportivo e um “Gabinete de Apoio ao Sénior” que tem como objetivo facultar
apoio de diversa ordem a idosos com dificuldades, trabalho a ser levado à
prática por outros idosos com boas condições de mobilidade.
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Os Dirigentes presentes responderam a questões colocadas pelos Membros do
Executivo da Junta de Freguesia. A terminar a reunião a Presidente da Junta
afirmou estar o Executivo aberto à colaboração habitual em situações idênticas.
______________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Setembro
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três - Deliberações
 Ponto Quatro - Informação Financeira
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Setembro
Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 2ª
quinzena do mês de Setembro.
Durante a apreciação do Mapa de Trabalhos a Presidente prestou informação
relativa a trabalhos efetuados em diversos Estabelecimentos de Ensino
______________________________________________________________________
 Ponto Dois – Correspondência
1. Presente ofício do Sport Império Marinhense convidando a Presidente da
Junta de Freguesia para o almoço e entrega de prémios do Concurso de Pesca
de Mar a realizar no dia 05 de Outubro de 2014.
O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente por
dificuldades de Agenda
2. Presente convite da Câmara Municipal da Marinha Grande para a Sessão de
Abertura da Semana do Design da Marinha Grande que teve lugar no dia 03 de
Outubro de 2014.
O Executivo tomou conhecimento, esteve presente a Presidente da Junta.
3. Presente Convite da Casa do Benfica da Moita para presença no jantar
comemorativo do seu 7º Aniversário no dia 03 de Novembro.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente da Junta.
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4. Presente convite do Clube de Atletismo de Marinha Grande para presença
no jantar comemorativo do 19º Aniversário que terá lugar no próximo dia 11 de
Outubro.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente Presidente da Junta.
5. Presente Ofício de Maria de Fátima Leitão a agradecer o apoio prestado pela
Junta de Freguesia com a cedência de transporte quando do lançamento do
seu livro “Antologia Poética IV” realizado em Lisboa no passado dia 13 de
Setembro.
O Executivo tomou conhecimento.
6. Presente Ofício da Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal a
comunicar que no âmbito da realização do Design Center vai ser realizada, no
próximo dia 11 de Outubro, um passeio solidário a favor da Liga Portuguesa
Contra o Cancro.
O Executivo tomou Conhecimento.
7. Presente Ofício do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local a
solicitar apoio ao Projeto de Lei nº 368/XII ”Proteção dos direitos individuais e
comuns à Água” que será debatido na Assembleia da República no dia 9 de
Outubro.
O Executivo tomou conhecimento.
8. Presente Ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro (Núcleo Regional do
Centro) a solicitar colaboração na divulgação da Campanha de apelo ao
voluntariado denominada “Contra o Cancro Contamos Consigo”, que terá lugar
nos próximos dias 31 de Outubro e 1, 2 e 3 de Novembro.
O Executivo tomou conhecimento e foram afixados cartazes.
9. Presente Ofício da Valorlis com apresentação do Relatório de Contas do
exercício do ano de 2013.
O Executivo tomou Conhecimento.
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10. Presente Convite do Núcleo Fraternidade de Nuno Álvares para presença
da presidente na cerimónia de inauguração da Sede do Núcleo sedeada na
antiga Escola do 1º Ciclo no Pero Neto no próximo dia 11de Outubro.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente de Junta.
11. Presente Convite da Câmara Municipal para presença da Presidente da
Junta na Sessão de Encerramento da “Semana do Design da Marinha Grande”
a ter lugar no próximo dia 11de Outubro.
O Executivo tomou Conhecimento. Estará presente o Presidente da Junta.
12. Presente convite do Clube Desportivo da Garcia para presença do
Executivo na Abertura da Época Desportiva 2014/2015 que terá lugar no
próximo dia 11 de Outubro.
O Executivo tomou Conhecimento. Estará presente o Presidente da Junta.
______________________________________________________________________
 Ponto Três – Deliberações
1. Presente ofício da Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande – Capela
de Albergaria, rececionado a 30 de Setembro, a solicitar apoio para o “XXII
Encontro TT de Albergaria” a realizar nos dias 07 08 de Setembro.
Por se tratar de um evento com muitos anos de existência com bastante
sucesso e significativa participação divulgando a nossa Freguesia, o Executivo,
nos termos do disposto na alínea o) do nº 1 , do Artº 16º da Lei 75/2013, de 12
de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir o valor de € 250,00
Deliberação nº 66
2. Presente Ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva da Casal
Galego rececionado a 30 de Setembro de 2014, solicitando apoio para
realização da 5ª Prova de Resistência BTT da Marinha Grande ater lugar no
próximo dia 23 de Novembro, integrada no 25º Aniversário da FAG.
Por se tratar de uma prova integrada num evento com muito tempo de
existência que contribui de forma significativa para a divulgação da Freguesia,
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o Executivo nos termos do disposto na alínea o) do nº1, do Artº 16, da Lei
75/2013, de 12 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir o valor de €
150,00.(cento e cinquenta euros)
Deliberação nº 67
3. Presente ofício da UNICEF, rececionado a 01 de Outubro de 2014, a solicitar
o apoio anual, este ano denominado “Alivie o fardo de uma Criança – a água
muda tudo”.
Por se tratar de um apoio com caráter humanitário, o Executivo nos termos do
disposto na alínea o) do nº 1, do Artº16º, da Lei 75/2013 de 12 de Setembro,
deliberou por unanimidade atribuir o valor de €52,65, equivalente a 8 torneiras.
Deliberação nº 68
4. Apreciado o projeto para realização da 25ª edição da FAG – Feira Nacional
de Artesanato e Gastronomia – e respetivo pedido de apoio, apresentado pela
Comissão Executiva na anterior reunião de Junta de Freguesia.
Considerando que se trata de um evento que prestigia a Marinha Grande
atraindo considerável número de visitantes a levar a cabo agora a sua 25ª
edição, o Executivo nos termos do disposto na alínea o) do nº 1, do Artº 16º da
Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir o valor
de € 5.000,00 (cinco mil euros)
Deliberação nº 69
5. Presente requerimento de Marisa dos Anjos Parreira Menino Santos, com a
categoria de Assistente Técnica na Câmara Municipal de Leiria em exercício de
funções públicas por tempo indeterminado, solicitando a sua mobilidade para
esta Junta de Freguesia no âmbito do disposto na alínea b) do nº 2 do artº 92º
da Lei 35/2004 de 20 de Junho.
O requerimento foi apreciado e nos termos do preceituado no nº3 do artigo 39º
da Lei 83/2013 de 31 de Dezembro, tendo sido decidido aceitar o trabalhador
em situação de mobilidade inter serviços, em conformidade com a Lei vigente e
durante o período máximo legalmente previsto.
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O Executivo deliberou por unanimidade proceder aos formalismos
administrativos legais para que esta mobilidade produza efeitos a partir do
dia 1 de Dezembro de 2014.
Deliberação Nº. 70
______________________________________________________________________
Ponto Quatro - Informação Financeira
Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Ordens de Pagamento:
Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamento do nº 949 ao nº
1021, que totalizam € 22.641,37 (vinte e dois mil seiscentos e quarenta e um
euros e trinta e sete cêntimos)
Balancete do Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 08/10/2014 o qual
apresenta um total de disponibilidade no valor de € 385.511,458 (trezentos e
oitenta e cinco mil quinhentos e onze euros e quarenta e cinco cêntimos)
Por nada mais haver a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião pelas
vinte e uma 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:
Tesoureiro:
Vogais:
José Leonel de Jesus Silva
Manuel dos Santos Pereira
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
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