Junta de Freguesia de Marinha Grande
ATA NÚMERO DEZ
Aos dezasseis dias do mês de Abril 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 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

•

Ricardo Augusto Morais Galo

__________________________________________________________________________

ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de

Abril 2014

 Ponto Dois – Discussão e Aprovação da Conta de Gerência (2013) e
Inventário
 Ponto Três – Correspondência
 Ponto Quatro - Deliberações
 Ponto Cinco – Informação Financeira
_____________________________________________________________

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Abril
Presente Mapa de Trabalhos, com a informação dos trabalhos realizados na
1ª Quinzena de Abril.
Durante a apreciação deste ponto o Vogal José Leonel de Jesus Silva
chamou a atenção para o facto de na Rua dos Teimosos nas Figueiras,
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numa valeta em frente à entrada para um terreno particular, terem sido
danificadas e retiradas algumas manilhas, dificultando assim o acesso do
proprietário à referida propriedade.
A Presidente informou que logo que possível se deslocará ao local, para
melhor se inteirar do assunto.
__________________________________________________________________________

 Ponto Dois – Discussão e Aprovação da Conta de Gerência (2013) e
Inventário

Presente Conta de Gerência relativa ao exercício de 2013, que apresenta os
seguintes resultados:
Nas receitas Orçamentais:
Orçamentais 529.096,47 €, e Operações de Tesouraria:
34.281,71 €, nas Despesas Orçamentais: 492.483,16 € e Operações de
Tesouraria: 33.602,88 €, da qual resulta um saldo para a Gerência seguinte
de: 307.163,96 € e Operações de Tesouraria de 2.634,53€,
2.634,53€, que aqui se dá
por integralmente reproduzida para apreciação e votação.
Após discussão sobre o assunto supra, o Executivo apreciou e aprovou os
referidos documentos por unanimidade,
unanimidade submetendo-os à aprovação da
Assembleia de Freguesia, nos termos do artº 16, nº 1, alínea e) da Lei
75/2013 de 12 de Setembro que regula o regime jurídico das Autarquias
Local.
Nos termos legais procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a mesma
sido aprovada por unanimidade.
Marinha Grande, 16 de Abril de 2014
- Presente Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais,
relativos a 31-12-2013 que aqui se dá por integralmente reproduzido para
apreciação e votação.
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Depois de discutido e assunto supra o Executivo apreciou e aprovou o
documento referido por unanimidade,
unanimidade submetendo-o à apreciação da
Assembleia de Freguesia nos termos do artº 16º, nº 1 alínea e) da Lei
75/2013 de 12 de Setembro que regula o regime jurídico das Autarquias
Locais.
Nos temos legais, procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a mesma
sido aprovada por unanimidade.
Marinha Grande, 16 de Abril de 2014
- Presente documentos referentes à 1ª Revisão do Orçamento de 2014,
2014 no
valor de € 345.168,96 e 1ª Revisão do PPI de 2014,
2014 no valor de €
301.163,96, que aqui se dão por integralmente reproduzidos para apreciação
e votação.
Após discussão sobre o assunto supra e verificando-se que se encontra de
acordo com a legislação vigente, o Executivo, nos termos do artº 16º, nº 1 ,
alínea e) da Lei 75/2013 que regula o regime jurídico das Autarquias Locais,
apreciou e aprovou os referidos documentos por unanimidade.
Nos termos legais procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a mesma
sido aprovada por unanimidade.
Marinha Grande, 16 de Abril 2014
_______________________________________________________________________

 Ponto TrêsTrês- Correspondência
1- Presente convite da Junta de Freguesia da Moita,
Moita rececionado a 10 de
Abril 2014, para a Cerimónia de Inauguração da Casa Velório, que se realiza
no dia 19 de Abril, pelas 11.00 horas.
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O Executivo tomou conhecimento e estará presente Presidente Isabel
Freitas.
2 – Convite do Jardim de Infância da Boavista datado de 10 de Abril 2014 e
rececionado a 11 de Abril do mesmo ano, para o Aniversário da Biblioteca
do Coelhinho Branco, a realizar no dia 23 de Abril, a partir das 19.00 horas,
no Jardim de Infância da Boavista.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel
Freitas.
3 – Presente convite da Delegação Distrital de Leiria da Associação
Portuguesa de Deficientes e da sua Equipa de Andebol em Cadeira de
Rodas,
Rodas datado de 09 de Abril 2014 e rececionado no mesmo dia, para a 4ª
Concentração de Andebol a realizar no próximo dia 12 de Abril, no Pavilhão
Municipal da Maceira.
O Executivo tomou conhecimento.
4 – Presente convite do Clube Desportivo da Garcia datado de 08 de Abril
2014 e rececionado a 09 de Abril do mesmo ano, para o V Torneio de
Futebol Infantil 25 de Abril, que se realizará nos dias 25 de Abril e 01 de
Maio de 2014, das 9.30h às 13.00h, no Parque Desportivo Manuel Alegre na
Garcia.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel
Freitas e o Secretário Fernando Alves.
5 – Presente ofício do Clube Recreativo Amieirinhense datado de 03 de Abril
2014 e rececionado a 09 de Abril do mesmo ano, a informar que inserido nas
comemorações do 25 de Abril vai organizar um passeio de bicicletas pelas
colectividades da Freguesia, que tem como objetivo a entrega de uma
lembrança acompanhada de um cravo a um membro de cada coletividade,
Junta de Freguesia e Câmara Municipal. Para tal solicita a presença de
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alguém nesta Junta de Freguesia cerca das 12.15 horas, para procederem à
entrega da lembrança.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel
Freitas e o Secretário Fernando Alves.
6 – Presente convite da Câmara

Municipal de Marinha Grande datado de

07 de Abril 2014 e rececionado a 08 de Abril do mesmo ano, para a
inauguração da Exposição de pintura «A Arte e a Vida Social» de Emanuel
Gameiro, que se realiza no dia 12 de Abril, pelas 17.00h, no Foyer da Casa
da Cultura.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel
Freitas.
7 – Presente e.mail do Coordenador Distrital da ANAFRE – Germano
Pragosa,
Pragosa a informar que por dificuldades de agenda do Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Pombal e de todos os Srs. Presidentes de Junta para
estarem presentes na reunião agendada para o dia 11 de Abril, foi a mesma
adiada para o próximo dia 02 de Maio no mesmo sítio e à mesma hora.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel
Freitas.
8 – Presente convite da ACIMG – Associação Comercial e Industrial da
Marinha Grande datado de 02 de Abril 2014 e rececionado a 04 de Abril do
mesmo ano, para a Cerimónia de Tomada de Posse dos novos Corpos
Sociais da ACIMG, eleitos para o biénio 2014-2015, que terá lugar no dia 09
de Abril, pelas 18.30h, na Cafetaria DÁrte.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel
Freitas.
9 – Presente convite do Estrela do Mar Futebol Clube datado de 31 de
Março 2014 e rececionado a 02 de Abril do mesmo ano, para o Encontro de
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Futebol de Sete Veterano no relvado sintético do Parque das Bernardas, no
dia 01 de Maio a partir das 9.30h.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel
Freitas.

10 -

Presente convite da ASURPI – Associação
Associação Sindical União dos

Reformados, Pensionistas e Idosos datado de 16 de Abril 2014 e
rececionado no mesmo dia, para o lanche comemorativo do 25 de Abril,
realizado no dia 26 de Abril 2014 a partir das 16.00h.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel
Freitas.
1111- Presente convite do CLASMG rececionado a 16 de Abril 2014, para a
reunião a realizar no dia 29 de Abril 2014, às 18.00h, no Auditório da
Biblioteca Municipal da Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel
Freitas.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 Ponto Quatro - Deliberações
12 – Presente ofício do Clube Recreativo Amieirinhense datado de 10 de
Abril 2014 e rececionado a 11 de Abril do mesmo ano, a solicitar apoio para
minimizar as despesas que o Clube tem com a manutenção da Orquestra e
com a Escola de Música.
Por se tratar de um clube que como muitos outros se debate com alguns
problemas financeiros e porque se trata de apoiar a Escola de Música e a
Orquestra do clube, 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,
unanimidade atribuir o valor de € 1.000,00.
Deliberação nº 22
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16 – Presente email. da Associação de Pais da Escola Secundária Pinhal
do Rei datado de 09 de Abril 2014 e rececionado a 11 de Abril do mesmo
ano, a solicitar à semelhança de anos anteriores as cinco tendas, para a
realização da Festa de final de Ano daquela escola para o dia 06 de Junho e
para a Escola Alberto Nery Capucho no dia 13 de Junho.
O Executivo tomou conhecimento e deliberou proceder ao solicitado.
Deliberação nº 23
17. Presente uma Moção de Censura do Executivo da Junta de Freguesia
(anexa à Ata) contra o Novo Modelo do Mapa Judicial correspondente ao
Círculo Judicial da Marinha Grande – Decreto –Lei nº 49/2014 de 27 de
Março.
O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a
presente Moção.
Deliberação nº 24
18 – Presente uma Moção apresentada pelo STAL (anexa à Ata) contra a
privatização dos Serviços Públicos de Resíduos.
O Executivo tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a
presente Moção.
Deliberação nº 25
____________________________________________________________________
 Ponto Cinco – Informação Financeira

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Ordens de Pagamento:
Pagamento:
Do nº 292 ao nº 305, do nº 311 ao nº 321 e do nº 325 ao nº 330,
330, que
totalizam € 10.
10.186,
186,48 (dez mil cento e oitenta e seis euros e quarenta e oito
cêntimos)
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Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria:
Tesouraria:
Com o nº 306, do nº 308 ao nº 310, do nº 322 ao nº 324 e nº 329,
329 que
totalizam € 2.469,
2.469,28 (dois mil quatrocentos e sessenta e nove euros e vinte
e oito cêntimos).
cêntimos)

Balancete do Movimento de Fundos
Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 15/0
15/04
/04/2014
/2014, que
apresenta um total de disponibilidade no valor de 325.
325.440,
440,78 € ( trezentos e
vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta euros e setenta e oito cêntimos.
Por nada mais haver a tratar a Presidente da Junta 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:
OGAIS
Manuel dos Santos Pereira:
José Leonel de Jesus Silva:
Joaquim José Carrilho Pires:
Ricardo Augusto Morais Galo:
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