Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO QUATRO
Aos dezasseis dias do mês de Fevereiro 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.Estiveram presentes os dirigentes da S.I.R. 1º de Maio Srs. Artur Francisco e
João Cunha

que vieram apresentar-se como responsáveis pelo Rancho

Folclórico de Picassinos dar a conhecer o plano para o 2017 e solicitar apoio
para ajuda à sua concretização.
Durante a reunião os dirigentes deram conta das dificuldades sentidas para a
manutenção do projeto, que resultam da insuficiência de apoios e da pouca
aderência de elementos para a composição do rancho e afirmaram estar o
mesmo disponível para atuações sempre que solicitado pela Junta de
Freguesia.
Depois de respostas a questões colocadas aos dirigentes pelos membros do
Executivo a Presidente da Junta de Freguesia dirigiu palavras de incentivo para
que continuem com o trabalho que têm vindo a desenvolver e afirmou que a
Junta de Freguesia continuará a prestar o apoio possível.
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ORDEM DO DIA

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de Fevereiro
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Ponto Quatro – Informação Financeira
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de fevereiro
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na
primeira quinzena de fevereiro.
 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente convite da Projetos de Vida Sénior, rececionado a 03 de fevereiro

de 2017, para o evento entre Universidades Seniores, a realizar no dia 17 de
fevereiro de 2017, a partir das 14h30 no Teatro Stephens – Casa da Cultura.
Este evento terá a participação da Tuna da US de Guimarães, o Grupo de
Cavaquinhos “O Cogumelo – Marinha Grande”, o Coro da US de Pataias, o
Grupo Folclórico da US de Guimarães e o Coro da US da Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel
Freitas.
2.2. Presente convite do Clube Automóvel da Marinha Grande, rececionado a

06 de fevereiro de 2017, para o Jantar comemorativo do 47º Aniversário do
clube, a realizar dia 11 de fevereiro de 2017, no Restaurante do “Hotel Mar &
Sol”, em S. Pedro de Moel, pelas 20h00.
O executivo tomou conhecimento.
2.3. Presente convite da ACAMG – Associação Concelhia de Associações da

Marinha Grande, rececionado a 08 de fevereiro de 2017, para a apresentação
do livro “Um outro Olhar sobre o Associativismo Popular”, que terá lugar no
Auditório da Resinagem na Marinha Grande, no dia 18 de fevereiro de 2017,
pelas 16h00 com as presenças de Maria João Santos, jurista, dirigente da
CPCCRD e a coautora do Manual do Dirigente Associativo e de Sérgio Pratas,
jurista, Dirigente da CPCCRD e Diretor da Revista Análise Associativa.
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O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel
Freitas.
2.4. Presente convite da EPAMG - Escola Profissional e Artística da Marinha

Grande, rececionado a 09 de fevereiro de 2017, para as VII Jornadas Culturais
da EPAMG, na Cerimónia de Abertura, a realizar no dia 22 de março de 2017,
pelas 10h00, no auditório da Escola.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel
Freitas.
2.5. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande, rececionado a

10 de fevereiro de 2017, para a inauguração da exposição “La Dolce Vita –
Joias com luz”, joalharia contemporânea de Sandrine Vieira, realizado no dia
11 de fevereiro de 2017, pelas 16h00, no Núcleo de Arte Contemporânea
O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente.
2.6. Presente Email do Clube Automóvel da Marinha Grande, rececionado a13
de Fevereiro de 2017, a comunicar o cancelamento do Jantar comemorativo do
47º Aniversário do clube pelo facto de ter falecido um dos seus sócios
fundadores.
2.7. Presente carta/convite da Confraria da Sopa do Vidreiro, rececionado a 14
de fevereiro de 2017, para a apresentação do Livro Genealógico “Pereira
Roldão – Velha Família da Marinha Grande” (reimpressão) que terá lugar no
próximo dia 19 de fevereiro de 2017, pelas 16h00 no Auditório da Resinagem,
na Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente o Vogal Sr. José Leonel
Silva.
 Ponto Três – Deliberações
3.1. Presente ofício do Sporting Clube Marinhense, rececionado a 10 de
fevereiro de 2017, a solicitar apoio para a organização do Festival de
Patinagem Artística “As Maravilhas Mais Profundas” realizado no passado dia
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21 de Janeiro de 2017, no pavilhão gimnodesportivo do Clube e no qual
estiveram presentes 145 atletas em representação de 10 clubes.
Considerando tratar-se de um evento de caráter desportivo de elevado valor
artístico,

organizada

por

uma

associação

da

Freguesia,

envolvendo

considerável número de praticantes, 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 250.00€ (Duzentos e cinquenta
euros)
Deliberação n.º 16
3.2. Presente proposta da Presidente da Junta de Freguesia para criação da

Comissão de Avaliação SIADAP.
Apreciada a proposta em causa, o Executivo da Junta de Freguesia deliberou,
por unanimidade, nomear para a composição da Comissão a Presidente Isabel
Maria Gonçalves Pereira de Freitas, o Secretário Fernando Manuel da
Conceição Alves, a Tesoureira Lara Marques Lino e a Técnica Superior Graça
Maria Simões Orfão.
Deliberação nº17
 Ponto Quatro – Informação Financeira
Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Ordens de Pagamento
Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 79 a 147,
155 a 158 e 162 a 163 no valor de 17.893.68€ (dezassete mil oitocentos e
noventa e três euros sessenta e oito cêntimos)
Operações de Tesouraria
Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamento Operações de
Tesouraria do nº 148 a 153 e 159 a 161 no valor de 3.475,59€ (três mil
quatrocentos e setenta e cinco euros e cinquenta e nove cêntimos)
……………………………………….. ATA N.º 04 - 16-02-2017………………………………….

4

Junta de Freguesia da Marinha Grande

Balancete do Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 14 021/2017, o qual
apresenta um total de disponibilidade no valor de 199. 391,11 (Cento e noventa
e nove mil trezentos e noventa e um euros e onze 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:
Tesoureira:
Vogais:
José Leonel de Jesus Silva
Manuel dos Santos Pereira
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
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