Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO DOZE
Aos oito dias do mês de junho 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
Ricardo Augusto Morais Galo
ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Fora aprovada por unanimidade a Ata nº 11.
2. Nesta reunião verificou-se a ausência justificada do Vogal Joaquim José
Carrilho Pires
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de maio
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Ponto Quatro – Informação Financeira
 Ponto Um –Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de Maio
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na
segunda quinzena de maio.
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 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente convite do Clube Desportivo da Garcia, rececionado a 23 de maio
de 2017, para o Jantar comemorativo do seu 55º Aniversário, a realizar nas
suas instalações no dia 10 de Junho de 2017, pelas 19h00.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Tesoureira Lara Lino.
2.2. Presente ofício da Escola Primária da Amieirinha, rececionado a 29 de
maio de 2017, a informar que a escola tem agendado para o dia 09 de junho
2017 as Comemorações do dia 10 de Junho – Dia de Portugal, de Camões e
das Comunidades, solicitam nesse sentido a substituição do mastro da
bandeira e a oferta de uma bandeira nacional, por não existir nenhuma naquele
estabelecimento de ensino.
Aproveitam para informar que terão a presença de uma Honra Militar e
convidam a Presidente a estar presente nas comemorações.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Isabel Freitas.
2.3. Presente convite da SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla,
rececionado a 30 de maio de 2017, para o Jantar comemorativo do seu 18º
Aniversário, a realizar no dia 10 de Junho de 2017, pelas 19h30 no
Restaurante Solar dos Noivos.
O Executivo tomou conhecimento. Não é possível estar alguém presente.
2.4. Presente convite do Grupo Desportivo “Os Vidreiros”, rececionado a 30 de
maio de 2017, para o Almoço de Aniversário do clube, a realizar no dia 18 de
junho de 2017, pelas 13h00 no Campo do Tojal.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente o Vogal José Leonel Silva.
2.5. Presente convocatória do Agrupamento de Escolas Marinha Grande
Poente, rececionada a 01 de junho de 2017, para a 2ª reunião do EcoConselho 2016/2017, na Escola Engº Acácio Calazans Duarte, no dia 08 de
junho de 2017, pelas 11h00.
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O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Tesoureira Lara Lino.
2.6. Presente convite da Confraria Sopa do Vidreiro, rececionado a 02 de junho
de 2017, para o XI Capítulo 2017 onde será homenageado o conterrâneo Sr.
Francisco de Jesus Sousa (mais conhecido por Chico Ganiço), que irá ter lugar
no dia 17 de junho de 2017 na Marinha Grande. Junto enviam programa.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente o Secretário Fernando
Alves
2.7. Presente convite dos Escuteiros - Agrupamento 36, rececionado a 07 de
junho de 2017, para o Jantar comemorativo dos seus 60 anos de existência na
Marinha Grande, a realizar no dia 17 de junho de 2017, pelas 20h30.
O Executivo tomou conhecimento. Não é possível estar alguém presente.
2.8. Presente convocatória da Escola/Básica / Jardim de Infância João Beare –
Conselho Eco-Escolas – 2016/2017, rececionada a 05 de junho de 2017, para
uma reunião a realizar no dia 08 de junho de 2017 pelas 16h30, na Mediateca
da EB/JI João Beare. Convidam a Srª Presidente a fazer parte do Conselho
Eco-Escolas.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente Isabel Freitas.
2.9. Presente email da Associação Novo Olhar II, rececionado a 07 de junho de
2017, a informar que no próximo dia 29 de junho de 2017 pelas 19h20, vão
organizar uma vez mais o Dia Aberto à Comunidade, integrado no Projeto
SANTANA. Neste dia dão a oportunidade a pessoas interessadas em colaborar
com o projeto, de confecionarem o jantar, ajudarem na sua distribuição e
partilharem com os utentes o momento da refeição. Nesse sentido solicitam a
divulgação deste projeto.
O Executivo tomou conhecimento. Irão estar presentes a Tesoureira Lara Lino
e o Secretário Sr. Fernando Alves.
2.10. Presente convite da Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e
Escoura, rececionado a 07 de junho de 2017, para o Torneio de Futebol sub 12
anos, a realizar no próximo dia 10 de junho 2017 no Parque Desportivo. Prevê……………………………………….. ATA nº 12 – 08-06-17………………………………….
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se que o mesmo termine por volta das 18h00 seguindo-se a entrega dos
troféus.
O Executivo tomou conhecimento. Vai estar presente a Tesoureira Lara Lino.
2.11. Presente convite da Associação de Futebol de Leiria, rececionado a 07
de junho de 2017, para a Supertaça António Vieira Ascenso a realizar no
Estádio Municipal da Marinha Grande, no dia 11 de junho de 2017 pelas 17h00.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente o Vogal Ricardo Galo.
2.12. Presente ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro, rececionado a 07 de
junho de 2017, a informar que irão inaugurar no dia 22 de junho a Delegação
Distrital de Leiria, que ficará localizada na Quinta da Matinha – Marrazes.
O Executivo tomou conhecimento.
2.13. Presente convite do CATL – Cantinho de Recreio, rececionado a 08 de
junho de 2017, para presença da Presidente no evento “O Nosso Mercadinho”,
que decorrerá nas instalações do CATL em Picassinos, no dia 17 de junho de
2017, pelas 18h00.
O Executivo tomou Conhecimento. Por impedimento de Agenda não é possível
a presença da Presidente.

 Ponto Três – Deliberações
3.1. Presente ofício da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla,
rececionado a 10 de maio de 2017, a solicitar apoio financeiro para o projeto
“(RE) Ativar”, que pretende dar continuidade às suas atividades, combater o
isolamento e promover a inclusão social de pessoas com esclerose múltipla do
concelho e distrito de Leiria.
Considerando o interesse do trabalho desenvolvido junto das pessoas
portadoras da patologia em causa, entre as quais se contam algumas
habitantes ou naturais da Freguesia, o Executivo da Junta de Freguesia, nos
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termos do disposto na alínea v) do nº1, do Art.º 16, da Lei 75 /2013 de 12 de
Setembro, deliberou por unanimidade, atribuir o valor de 1.000,00€ (mil euros)
como apoio anual e 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) para o Projeto “RE
Ativar”.
Deliberação nº 55
3.2. Presente ofício da Sociedade Instrutiva e Recreativa 1º de Dezembro –
Pero Neto, rececionado a 26 de maio de 2017, a solicitar apoio para
procederem à substituição do pavimento do seu parque de estacionamento
cujo orçamento atinge o valor de 9625€ (Nove mil seiscentos e vinte e cinco
euros).
Aproveitam a oportunidade para dar a conhecer os novos Corpos Sociais da
sociedade e enviam cópias da Assembleia Geral e da Tomada de Posse.
Tendo em atenção tratar-se de uma obra para melhoramento das instalações
da sede social da Associação, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos
do disposto na alínea o) do nº1,do Art.º 16, da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro,
deliberou por unanimidade, atribuir o valor de 1.000,00€ (mil euros).
Deliberação nº 56
3.3. Presente ofício do Clube Desportivo da Garcia, rececionado a 23 de maio
de 2017, a solicitar apoio financeiro para a deslocação à Mealhada com as
equipas de futebol do Clube onde irão participar num Torneio Internacional.
Considerando o interesse, a nível desportivo e social, da participação dos
jovens atletas no torneio em causa, o Executivo da Junta de Freguesia, nos
termos do disposto na alínea v) do nº1,do Art.º 16, da Lei 75 /2013 de 12 de
Setembro, deliberou por unanimidade, atribuir o valor de 250,00€ (duzentos e
cinquenta euros)
Deliberação nº 57
3.4. Presente ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da

……………………………………….. ATA nº 12 – 08-06-17………………………………….

5

Junta de Freguesia da Marinha Grande
Marinha Grande, rececionado a 29 de maio de 2017, a solicitar à semelhança
de anos anteriores o subsídio anual.
Tendo em consideração os inestimáveis e imprescindíveis serviços prestados à
população da Freguesia e tendo em atenção tratar-se de uma Instituição sem
fins lucrativos, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na
alínea v) do nº1, do Artº 16 da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou por
unanimidade, atribuir o valor de 5.000,00€ (cinco mil euros).
Deliberação nº 58
3.5. Presente ofício da Associação de Pais da Escola de Casal de Malta,
rececionado a 30 de maio de 2017, a solicitar apoio para a realização da Festa
de Final de Ano Letivo, que irão levar a efeito com as 205 crianças daquele
estabelecimento de ensino, no dia 23 de junho pelas 14h00.

Considerando tratar-se de uma iniciativa que junta professores, alunos e pais
num convívio com inegável interesse para a manutenção de um saudável
ambiente social indispensável ao bom funcionamento da atividade escolar, o
Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº1,
do Art.º 16, da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou, por unanimidade,
atribuir o valor de 410,00 € (quatrocentos e dez euros), 2,00€ por cada criança.
Deliberação nº 59
3.6. Presente requerimento da Dª Itália da Conceição Grácia Ferreira, datado
de 30 de maio 2017, a solicitar a compra da sepultura nº 297 no Cemitério do
Pilado, onde se encontra sepultado o seu marido: Leonel Ferreira Alves
Moreira.
Ao abrigo da Lei vigente o Executivo da Junta de Freguesia deliberou, por
unanimidade, conceder à referida Freguesa o pedido formulado.
Deliberação nº 60
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3.7. Presente ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio –
Picassinos, datado de 07 de junho de 2017, a solicitar apoio financeiro para a
13ª edição do Andebol de Praia em S. Pedro de Moel, a realizar no âmbito do
Circuito Regional de Andebol de Praia, nos dias 30 de junho e 1 e 2 de julho de
2017.
Considerando o interesse da iniciativa, a nível desportivo considerado como um
dos acontecimentos mais significativos da região, e a nível turístico pelo
elevado número de atletas, acompanhantes e adeptos da modalidade que
vindos de várias regiões do País visitam S. Pedro de Moel, o Executivo da
Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº1, do Art.16, da
Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de
650,00€ (seiscentos e cinquenta euros).
Deliberação nº 61
3.8. Presente ofício do Grupo Desportivo das Figueiras, rececionado a 05 de
junho de 2017, a solicitar apoio financeiro para a convenção de Dança e
Fitness “Step by Step”, que se realiza no dia 01 de julho de 2017, o qual se
destina a toda a população, desde crianças a adultos.
Tendo e consideração ser esta uma iniciativa de uma Associação da Freguesia
que desperta o interesse de jovens naturais e trás à Freguesia significativo
número de pessoas oriundas de outros lugares do Distrito, o Executivo da
Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº1, do Art.º 16, da
Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de
250,00 € (duzentos e cinquenta euros).
Deliberação nº 62

 Ponto Quatro – Informação Financeira
Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Ordens de Pagamento
Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 543 a 556,
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559 a 560, 565 a 572, 574 a 587, 591, 593 a 703 no valor de 63.205,37€
(sessenta e três mil duzentos e cinco euros e trinta e sete cêntimos).
Operações de Tesouraria
Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamento Operações de
Tesouraria com o nº 557, 558, 561 a 564, 573, 588 a 590 e 592 no valor de
3.929,56€ (três mil novecentos e vinte e nove euros e cinquenta e seis
cêntimos)
Balancete do Movimento de Fundos
Presente balancete de tesouraria referente ao dia 05-06-17 o qual apresenta
um total de disponibilidade de 184.354,81€(cento e oitenta e quatro mil
trezentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e um 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
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Ricardo Augusto Morais Galo
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