Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO DEZASSETE
Aos catorze dias do mês de setembro 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
ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Foi aprovada por unanimidade a Ata nº 16.
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Apreciação da atividade da Junta no terceiro trimestre
do ano 2017 e informação financeira
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Ponto Um – Apreciação da atividade da Junta no terceiro trimestre
do ano 2017 e informação financeira
1.1. Presente Mapas com a informação dos trabalhos realizados no terceiro
trimestre do ano 2017 e informação financeira.
______________________________________________________________________
 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente convite de Klemen Craveiro, rececionado a 07 de setembro de
2017, para presença da Presidente da Junta de Freguesia na Mesa de Honra
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de apresentação do livro de sua autoria intitulado “VOAR NO ABISMO”, que
terá lugar no dia 07 de outubro 2017, pelas 15hoo, no auditório da Biblioteca
Municipal da Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Srª Presidente Isabel
Freitas.
2.2. Presente ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro, rececionado a 13 de
setembro de 2017, dando conhecimento e solicitando a nossa melhor
colaboração na divulgação para o Peditório Nacional a favor da Liga
Portuguesa Contra o Cancro – 2017, que terá lugar a 1, 2, 3, 4 e 5 de
novembro.
O Executivo tomou conhecimento e foi afixado o folheto informativo no nosso
átrio.
2.3. Presente convite da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do
Concelho da Marinha Grande, rececionado a 14 de setembro de 2017, para a
entrega de galardões aos seus associados, numa cerimónia em que pretendem
distinguir os dadores de sangue que atingem 10, 15, 20, 30, 40 e 60 dádivas.
Esta cerimónia terá lugar nos Pavilhões da FAE, no próximo dia 30 de
setembro pelas 13h00, no durante o qual serão distribuídos os galardões. O
Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Isabel Freitas.
2.4. Presente convite do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 14 de
setembro de 2017, para a entrega de prémios da 7ª Edição do GP de Atletismo
da Amieirinha, no dia 30 de setembro pelas 18h30, no clube.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Srª Presidente Isabel
Freitas.
 Ponto Três – Deliberações
3.1. Presente ofício do Grupo Desportivo “Os Vidreiros”, rececionado a 06 de
setembro de 2017, a solicitar apoio financeiro para que possam levar a efeito a
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aquisição de uma viatura de nove lugares, para transporte da sua equipa
feminina de futebol, que irá disputar o Campeonato Nacional de Promoção.
Considerando a apreciável atividade do clube que mantém duas equipas de
Futebol – Juniores e Seniores Femininas - a disputarem Campeonatos
Nacionais e uma – Seniores Masculinos – o Campeonato Distrital da Divisão de
Honra, 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 €560,00 (quinhentos e sessenta euros).
Deliberação nº 82
3.2. Presente ofício da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Casal
Galego, rececionado a 08 de setembro de 2017, a solicitar o já habitual apoio
financeiro para a realização da FAG/2017, bem como o apoio logístico para a
limpeza da mesma.
Tendo em consideração estarmos em presença de um dos mais importantes
eventos realizados no Concelho e um excelente veículo de promoção da nossa
cidade, organizado por uma associação da Freguesia, que traz à Marinha
Grande considerável número de visitantes que aqui podem apreciar belos
trabalhos de artesanato, excelentes espetáculos musicais e ainda deliciarem-se
com o melhor da nossa gastronomia, 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 € 6.000,00 (seis mil euros)
Deliberação nº 83
3.3. Presente ofício da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Casal
Galego, rececionado a 11 de setembro 2017, a solicitar apoio para o transporte
de grades de proteção para o percurso da prova, com recolha e devolução na
empresa Oliveiras S.A. e no aluguer de uma tenda de 20x8 mt para acolher os
atletas da 4ª Etapa do Circuito Nacional de Maratonas – Sprint Cup, que se
realizará na cidade da Marinha Grande nos dias 14 e 15 de outubro. A Prova
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decorrerá junto ao Parque da Cerca e contará com a participação de 50 atletas
de 6 equipas.
Considerando que por se tratar de um evento desportivo de nível nacional,
trará à Freguesia considerável número de atletas, acompanhantes e adeptos
da modalidade vindos de diversas localidades do País, despertando também o
interesse de naturais e habitantes da nossa 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, prestar o apoio solicitado para
transporte de grades e atribuir o valor total de € 500,00 (quinhentos euros)
Deliberação nº 84
3.4. Presente ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 14 de
setembro 2017, a solicitar apoio financeiro para a realização do Grande Prémio
de Atletismo “10 Kms da Amieirinha e 3ª Caminhada” no dia 30 de setembro
pelas 17h00, evento a realizar nas comemorações do 43º aniversário da
coletividade.
Considerando tratar-se de um evento de caráter desportivo que movimenta
apreciável número de atletas (alguns deles de elevado nível),Caminheiros e
público em geral, 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 total de € 350,00 (trezentos e cinquenta euros)
Deliberação nº 85
3.5. Presente ofício da ACAMG – Associação Concelhia de Associações da
Marinha Grande, rececionado a 14 de outubro de 2017, a solicitar apoio na
aquisição de 17 Livros do “Congresso das Coletividades” - custo unitário de
€ 5,00 (Cinco euros) e dez livros com o título “No limite da Dor” custo unitário
de €15,00 (Quinze euros)
Tendo em atenção o interesse das obras em causa, o Executivo da Junta de
Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº1 da Lei 75 /2013 de 12 de
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Setembro, deliberou, por unanimidade, adquirir os referidos livros no valor total
de € 235,00 (duzentos e trinta e cinco euros)
Deliberação nº 86

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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