Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO TREZE
Aos sete dias do mês de julho de dois mil e dezasseis, 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:


Lara Marques Lino



José Leonel de Jesus Silva



Joaquim Carrilho Pires



Ricardo Augusto Morais Galo

_____________________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Nesta reunião verificaram-se as ausências justificadas do secretário Fernando
Manuel da Conceição Alves e do Vogal Manuel Santos Pereira.
2. Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 12.
3. A Presidente deu conhecimento do resultado do concurso para a vaga de
Psicologia, em regime de tarefa ou avença. Apenas houve duas candidaturas
ao lugar. A candidata Célia Margarida Carvalho Santos não compareceu a
entrevista por motivos de doença ficando a candidata Ana Maria Meia-Via
apurada para o lugar, por demonstrar capacidades e experiencia para o
mesmo. O contrato de prestação de serviços deve ser iniciado no próximo dia
11 de junho, com duração de um ano. A remuneração terá o valor de
750€/mensais durante o período de 48 semanas.

ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de junho
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
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 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de junho
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na segunda
quinzena de junho.
 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente ofício da CPCJ- Comissão Proteção de Crianças e Jovens da Marinha
Grande, rececionado a 27 de junho de 2016 a lembrar a realização de uma reunião
daquela associação a realizar no dia 29 de Junho de 2016 com a seguinte Ordem de
Trabalhos:
- Aprovação da ata da reunião anterior
- Balanço das atividades desenvolvidas no mês de junho
- Outros assuntos
O Executivo tomou conhecimento.
2.2. Presente Convite da VALORLIS - Valorização e Tratamento de resíduos Sólidos,
S.A., rececionado a 29 de junho de 2016, para participação no 5º Encontro de
Compostagem Doméstica da VALORLIS a realizar no dia 09 de julho, das 09h00 às
18h00, nas instalações da NERLEI em Leiria.
O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível a presença de nenhum membro de
executivo.
2.3. Presente mail da Liga Portuguesa Contra o Cancro, rececionado a 30 de junho,
convidando a Presidente a estar presente na comemoração do primeiro aniversário
da iniciativa” Um Dia Pela Vida” que decorreu na Marinha Grande no passado dia 04
de julho de 2015.
A iniciativa teve lugar no dia 02 de julho de 2016 no Parque da Cerca.
O Executivo tomou conhecimento. Estiveram presentes a Presidente e o Secretário da
Junta de Freguesia.
2.4. Presente ofício do Sport Império Marinhense, rececionado a 30 de junho de 2016,
com convite para presença da Presidente no almoço de aniversário daquela
Associação realizado no dia 03 de julho pelas 13 horas.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente da Junta de
Freguesia.
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2.5. Presente convite da artista Olinda Colaço para presença da Presidente na
inauguração da Exposição “Olinda Colaço, a arte de pintar o vidro” que terá lugar no
Museu do Vidro – Palácio Stephens, na Marinha Grande no próximo dia 09 de julho.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente.
2.6. Presente ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura
A agradecer ao Executivo da Junta de Freguesia o trabalho de limpeza feito pelos
funcionários da Junta no Complexo Desportivo da Associação.
O Executivo tomou conhecimento.
2.7. Presente ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa do Pilado e Escoura para
presença da Presidente da Junta de Freguesia no almoço comemorativo do 68º
aniversário da Associação a realizar no próximo dia 10 pelas 12h30.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente.
2.8. Presente convite da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, rececionado a 04 de
julho de 2016, para presença da Presidente da Junta de Freguesia nos diversos
eventos comemorativos do aniversário de elevação de Vieira de Leiria a Vila, conforme
programa anexo.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente.
 Ponto Três – Deliberações
3.1. Presente ofício da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego,
Rececionada a 24 de junho de 2016, a solicitar a reativação do apoio financeiro
concedido pela Junta de Freguesia à citada associação, findo em fevereiro de 2016,
para apoio a nível de higiene habitacional ao sr. João Manuel Cordeiro Ferreira.
Tendo em consideração que o cidadão em causa tem registado significativa melhoria
na sua vida desde que acompanhado por uma família de apoio e porque por falta de
capacidade para cumprimento de compromissos financeiros dentro de cerca de um
ano perderá a sua habitação para uma entidade bancária, o Executivo da Junta, nos
termos do disposto na alínea o) do nº 1,do Art.º 16, da Lei 75/2013 de

12 de

setembro, deliberou, por unanimidade, reativar o citado apoio pelo período de 12
meses, de 01 de julho de 2016 a 30 de junho de 2017, no valor mensal de € 130.00
(Cento e trinta euros).
Deliberação n.º 55
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3.2. Presente o ofício da Associação Casa da Árvore – ABCNatur, rececionado a 27
de junho de 2016, a solicitar apoio para realização da 3ª edição do projeto “Histórias
ao Luar” que decorrerá na Marinha Grande e em S. Pedro de Moel durante os meses
de julho e agosto.
Considerando tratar-se de um projeto com comprovado interesse cultural e lúdico,
principalmente para a população mais jovem da Freguesia, o Executivo da Junta , nos
termos do disposto na alínea v) do nº 1,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 56
3.3. Presente ofício da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego,
datado de 05 de julho de 2016, a solicitar apoio financeiro para transporte de
componentes de marchas populares de Coimbra, Porto de Mós e Lisboa que estarão
presentes no “Arraial Popular” que aquela Associação irá levar a efeito no próximo dia
16 de julho nas instalações do PME – Parque Municipal de Exposições.
Tendo em consideração tratar-se de uma iniciativa organizada por uma Associação da
Freguesia, que promove o associativismo e o convívio da população local, o Executivo
da Junta, nos termos do disposto na alínea v) do nº 1, do Art.º16, da Lei nº 75/2013 de
12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de € 300.00 (Trezentos
euros).
Deliberação nº 57
3.4. Presente proposta da Presidente da Junta de Freguesia para abertura de
concurso para contratação, em regime de tarefa ou avença, de profissional da área da
comunicação, com conhecimentos na área informática, com competências para
elaboração de boletim informativo com resumo dos trabalhos e eventos realizados
pela Junta de Freguesia, Divulgação de eventos organizados pela Junta de Freguesia
através da comunicação social local e Regional, atualização /modernização da página
da Junta de Freguesia, envio semanal de Newsletter para emails previamente
selecionados com informações consideradas com interesse para conhecimento geral.
Tendo em consideração a necessidade de divulgação das atividades da Junta de
Freguesia o Executivo da Junta deliberou, por unanimidade, iniciar o processo
concursal para esta tarefa. O concurso será publicado no Jornal local e, findo o prazo
……………………………………….ATA N.º 13 - 07-07-2016………………………………….

4

Junta de Freguesia da Marinha Grande
para entrega dos documentos de candidatura serão efectuadas entrevistas para
apuramento do candidato.
O Juri será composto por: Presidente do Juri: Isabel Freitas, 1ª vogal: Lara Lino e 2º
vogal: Ricardo Augusto Morais Galo.
Deliberação nº 58
A Presidente apresentou a proposta do acordo parceria da Santa Casa da Misericordia
da Marinha Grande, na pessoa do Drº Joaquim João Pereira, provedor da referida
instituição social, no âmbito do Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, a
que respeita o Processo nº POISE-03-4538.FSE000021, designada por Rede Local de
Intervenção Social (RLIS). Após apreciação do documento a Presidente apenas
propõe a alteração da clausula segundo. Assim, onde consta: “ A segunda outorgante

compromete-se a dar conta à primeira de todos os casos sociais existentes ou que
venham a existir no concelho, de que tenha conhecimento, diretamente para a
coodenadora da equipa, Drª Maria João Gândara, ou para qualquer das técnicas a
trabalhar no lar das Vergieiras, através do telefone 244 028 686 .”
Deve constar: A segunda outorgante, entendendo por necessário, compromete-se a
encaminhar/orientar casos sociais existentes na freguesia da Marinha Grande,
diretamente para a coordenadora da equipa, Drª Maria João Gândara, ou para
qualquer das técnicas a trabalhar no lar das Vergieiras, no âmbito do RLIS,através do
telefone 244 028 686, promovendo assim o trabalho em parceria e enfatizando a rede
social do concelho.
Tendo em consideração a pretinencia da proposta da Srª Presidente o Executivo
deliberou, por unanimidade, aceitar esta proposta de alteração. Oportunamente a
referida proposta seguirá para a Santa Casa da Misericordia da Marinha Grande via
email e por carta registada.
Deliberação nº 59
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:
Tesoureiro:
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Vogais:
José Leonel de Jesus Silva
Joaquim Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
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