Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO VINTE E DOIS
Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, 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 Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
_____________________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Os Vogais Ricardo Galo e José Leonel e o Secretário Fernando Alves falaram sobre
os eventos onde estiveram em representação da Junta de Freguesia - Jantares de
Aniversário da “Casa do Benfica da Moita e Marinha Grande”, SIR 1º de Dezembro do
Pero Neto e SDR Garciense.

ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de novembro
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Ponto Quatro – Informação Financeira
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de novembro
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na segunda
quinzena de novembro.
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 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente o ofício do Estrela do Mar Futebol Clube, rececionado a 27 de novembro
de 2015, a dar conhecimento da nova Direção do Estrela do Mar Futebol Clube,
relativamente à época 2015/2016/2017 (Biénio).
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.2. Presente o ofício do Estrela do Mar Futebol Clube, rececionado a 27 de novembro
de 2015, a convidar para o jantar de Natal, a realizar-se no próximo dia 19 de
dezembro de 2015 pelas 20h, no restaurante “Cozinha Portuguesa”, em Monte Real.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da
Junta de Freguesia.
2.3. Presente o email da Sociedade Instrutiva e Recreativa 1.º de Dezembro,
rececionado a 30 de novembro de 2015, a convidar para o jantar de comemoração do
seu 56.º Aniversário, que teve lugar no dia 5 de dezembro de 2015 pelas 20h30, no
salão principal da coletividade.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente o Senhor José Leonel de
Jesus Silva.
2.4. Presente o ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 02 de
dezembro de 2015, a convocar para a reunião do Conselho Municipal de Educação,
que terá lugar no próximo dia 15 de dezembro de 2015 com início e termo às 17h, no
Auditório da Biblioteca Municipal.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da
Junta de Freguesia.
2.5. Presente o email da Associação de Pais da EB1 e JI da Comeira, rececionado a
02 de dezembro de 2015, a convidar para a Festa de Natal, que irá realizar-se no dia
18 de dezembro de 2015 pelas 18h, no Pavilhão 2 do Parque Municipal de Exposições
da Marinha Grande.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da
Junta de Freguesia.
2.6. Presente o ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a
rececionado a 02 de dezembro de 2015, a convidar para a inauguração da Exposição
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de Pintura e Escultura sob a temática «Presépios», da autoria do Mestre Escultor
Joaquim Correia, que se realizou no dia 5 de dezembro de 2015 pelas 16h, no Museu
Joaquim Correia
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Senhora Presidente da
Junta de Freguesia.
2.7. Presente o email da Confraria da Sopa do Vidreiro, rececionado a 03 de
dezembro de 2015, a enviar cópia da Ação de Divulgação e Solidariedade, dirigidas a
diversas localidades dentro do Concelho da Marinha Grande, ação essa intitulada de
“Roteiro da Sopa do Vidreiro” (Sopa Solidária da Confraria). Envio de convite para a
1.ª Sopa Solidária da Confraria em solidariedade com a Associação Novo Olhar II, a
ter lugar no próximo dia 12 de dezembro de 2015 pelas 20h, na Sociedade de
Instrução e Recreio 1.º de Maio – Picassinos.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da
Junta de Freguesia.
2.8. Presente o email da Projetos de Vida Sénior, rececionado a 03 de dezembro de
2015, a convidar para a tradicional Festa de Natal, a ter lugar no próximo dia 11 de
dezembro de 2015 a partir das 15h30m, no auditório da EPAMG.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da
Junta de Freguesia.
2.9. Presente o ofício da SPEM – Sociedade portuguesa de Esclerose Múltipla,
rececionado a 07 de dezembro de 2015, a convidar para o almoço de Natal, que terá
lugar no dia 13 de dezembro de 2015 pelas 13h00, no restaurante Além-Tejo
(Marrazes).
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Por motivos de agenda não é possível a
presença de nenhum elemento da Junta de Freguesia.
2.10. Presente o email do Clube Atletismo de Marinha Grande, rececionado a 07 de
dezembro de 2015, a convidar para o «10.º CORTA-MATO JOVEM ROTA DO
VIDRO”, que terá lugar no próximo dia 13 de dezembro de 2015 com início às 9h30 no
Parque Mártires do Colonialismo.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da
Junta de Freguesia.
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 Ponto Três – Deliberações
3.1. Presente o email do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente,
rececionado a 01 de dezembro de 2015, a solicitar apoio financeiro para a equipa
técnica do TEIP no Agrupamento de Escolas marinha grande Poente, no âmbito de
uma ida à Vila Natal em Óbidos, com um grupo de 50 crianças (idades entre os 3 e os
10 anos). As despesas inerentes ao ingresso correspondem a 5,00€ de valor unitário.

Considerando o interesse da iniciativa para o processo educativo dos alunos, o
Executivo da Junta, nos termos do disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º
75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 100,00€
(Cem euros) - €2,00 (por aluno).
Deliberação n.º 96
3.2. Presente o email da Associação de Pais da Escola Básica de Casal de Malta,
rececionado a 04 de dezembro de 2015, a solicitar um donativo para a realização da
festa de Natal 2015, a ter lugar no próximo dia 17 de dezembro de 2015 entre as 14h e
as

17h

nas

instalações

da

Escola

Secundária

de

Calazans

Duarte.

No

estabelecimento frequentam 210 crianças.
Por se tratar de uma iniciativa já habitual que fortalece o convívio entre os jovens
alunos e ajuda a preservar uma tradição de há longos anos, o Executivo da Junta, nos
termos do disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 420,00€ (Quatrocentos e
vinte euros) - €2,00 (por aluno).
Deliberação n.º 97
3.3. Presente o email da PROTUR SPM, rececionado a 07 de dezembro de 2015, a
solicitar apoio financeiro para a realização dos festejos de ano em São Pedro de Moel.
Considerando tratar-se de uma iniciativa com interesse para o desenvolvimento
Turístico da localidade, atraindo ali significativo número de pessoas, o Executivo da
Junta, nos termos do disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de
12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 400,00€ (Quatrocentos
euros).
Deliberação n.º 98
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 Ponto Quatro – Informação Financeira
Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Ordens de Pagamento:
Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento do n.º
1327 ao n.º 1354, que totalizam €12.057,65 (doze mil cinquenta e sete euros e vinte e
cinco cêntimos).
Balancete do Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 09/12/2015 o qual apresenta um
total de disponibilidade no valor de €214.965,51 (duzentos e catorze mil novecentos e
sessenta e cinco euros e cinquenta 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:
Tesoureiro:
Vogais:
José Leonel de Jesus Silva
Manuel dos Santos Pereira
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
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