Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO SETE
Aos sete dias do mês de abril 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:
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. Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 6.
2. O Secretário Fernando Alves informou que o Arquiteto que a quem foi atribuída a
execução do projeto de ampliação do edifício da Junta de Freguesia apresentará
durante próxima semana o citado trabalho.
3. A presidente deu conhecimento do Protocolo de colaboração Câmara Municipal
/Junta de Freguesia para manutenção e gestão da Orquestra ligeira Juvenil da
Marinha Grande, proposto pelo presidente da Câmara Municipal.
Analisado o documento os membros do Executivo concluíram não estarem contidos
na proposta alguns pontos fundamentais para que o Protocolo possa ser aprovado
pela Junta de Freguesia, como seja :
- Garantia por parte da Câmara Municipal de responsabilização de parte do meio de
transporte para deslocações para atuações fora do Concelho
- Compensação monetária de despesas relativas aos anos 2013, 2014 e 2015,
período em que, excetuando a compra, no ano de 2015, de alguns instrumentos no
valor de 12.109.98 €, todas as despesas de manutenção da Orquestra foram
suportadas pela Junta de Freguesia.
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Pelo atrás exposto o Executivo decidiu enviar à Câmara Municipal um ofício (abaixo
transcrito) a comunicar à Câmara Municipal não aceitar a proposta sem que sejam
considerados os pontos em falta.

“Exm.º Senhor Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande
O executivo da Junta de Freguesia reunido dia 7/4/2016 analisou o projeto de
protocolo de parceria para o funcionamento da Orquestra Juvenil da Marinha Grande
que nos foi enviada por V. Ex.ª e sobre a qual tecemos as seguintes considerações:
1º Sobre o clausulado, de referir que na clausula 4ª no que respeita ao
financiamento e respetivo valor, bem como as entidades que o suportam,
entendemos que deveria ficar especificado e previsto separadamente por pontos de
referência ainda que na mesma cláusula, a percentagem a suportar pelo município
correspondente a 75% dos custos inerentes a outras despesas de funcionamento,
nomeadamente reparação ou aquisição de instrumentos ou de outros materiais
necessários ao funcionamento da Orquestra e o respetivo valor a atribuir para o
efeito, noutro ponto.
2º Gostaríamos também de incluir uma cláusula, tal como estava previsto no 1º
esboço de protocolo de parceria, que assegure transportes gratuitos para 4
deslocações anuais fora do concelho. Em reuniões anteriores, sobre o protocolo,
ficou definido que as deslocações seriam asseguradas desta forma.
3º Verificamos ainda a falta de um documento anexo onde a Câmara Municipal
possa assumir o pagamento do montante referente aos anos de 2013, 2014 e 2015
correspondente a 75% dos encargos do funcionamento da Orquestra, valor que foi
adiantado pela Junta de Freguesia para garantir o normal funcionamento da
Orquestra.
Para o pedido do documento anexo argumentamos os seguintes factos inequívocos:
a) No preâmbulo do documento em referência está definido contextualmente quando
e de que forma foi criada a orquestra juvenil bem como as entidades que
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procederam à sua criação dando forma ao projeto que a partir daquela data (31 de
Julho de 1995) iniciou o seu desenvolvimento cultural, o que nos parece estar de
acordo com os princípios que estiveram na base da sua origem: desenvolver e levar
tão longe quanto possível a cultura musical a partir de tenras idades. Este
documento nunca foi alterado ou revogado por nenhuma das partes pelo que vigora
até ao presente.
b) A CMMG sempre mostrou interesse em dar continuidade à atividade da orquestra,
reconhecendo o mérito e importância da mesma, nomeadamente nas diversas
reuniões existentes entre o Sr. Presidente da CMMG e a Sra. Presidente da Junta
de Freguesia.
c) A CMMG tem conhecimento que o nome do município continua vinculado e é
reconhecido quando a orquestra tem atuações dentro e fora do concelho.
d) A CMMG conhece os encargos da mesma e a junta de freguesia sempre deu
conhecimento das dificuldades que tinha em cumprir com as obrigações que, pelo já
mencionado no ponto anterior, são de ambas as autarquias.
e) A junta de freguesia sabendo que o protocolo que visava o funcionamento da
orquestra estava a ser formulado e que este é também do interesse da CMMG
adiantou o vencimento dos monitores bem como os valores para o funcionamento da
orquestra, tendo a convicção de que a CMMG cumpriria com o estipulado no
documento de constituição da orquestra.”
___________________________________________________________________________
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de março
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Ponto Quatro - Apreciação e votação do Relatório de Atividade e Prestação de
Contas referente ao ano 2015 da Junta de Freguesia da Marinha Grande e
apreciação do Inventários dos bens, direitos e obrigações patrimoniais
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 Ponto Cinco - Apreciação do Relatório de Atividades da Junta de Freguesia do
1.º trimestre de 2016
 Ponto Seis - Primeira revisão ao Orçamento e ao PPI

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de março
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na segunda
quinzena de março.
_____________________________________________________________________________
 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente email do Clube Atletismo de Marinha Grande, rececionado a 23 de fevereiro
de 2016, a enviar o Regulamento, folheto e cartaz de divulgação do 28.º Milha de Cristal de
2016, prova que terá lugar no próximo dia 24 de abril de 2016 pelas 20h00, integrada no
programa das comemorações do dia “25 de Abril de 1974”
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.2. Presente o email da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, rececionado
21 de março de 2016, a enviar convocatória para a reunião da Comissão Alargada que teve
lugar no dia 23 de março de 2016 pelas 9h30, com a seguinte ordem de trabalhos:
Aprovação da ata da reunião anterior; Preparação das atividades a desenvolver no mês de
abril, de acordo com o plano já definido; Informações e outros assuntos.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Senhora Presidente da Junta
de Freguesia. Foi decidido que a Junta de Freguesia organiza uma caminhada solidária para
o dia 30 de abril de 2016.
2.3. Presente o ofício da Associação Portuguesa de Deficientes, rececionado a 22 de março
de 2016, a agradecer pelo apoio atribuído a esta Delegação. Enviam o Relatório de Atividades e Contas de 2015 e Ata de aprovação
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.4. Presente o ofício da AMI – Fundação de Assistência Médica Internacional, rececionado
a 23 de março de 2016, a solicitar a divulgação da possibilidade que é dada aos
contribuintes para consignar à AMI (Fundação de Assistência Médica Internacional) parte do
IRS liquidado.
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O Executivo da Junta tomou conhecimento. Foi afixado o cartaz informativo.
2.5. Presente o ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense, rececionado a 23
de março de 2016, a enviar a lista dos novos órgãos sociais desta coletividade para o ano
de 2016.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.6. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 24 de março de
2016, a enviar a Ata de aprovação com o relatório de contas aprovado e relatório de contas
geral do clube e da Escola de Música e Orquestra.
O Executivo tomou conhecimento.
2.7. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 28 de março
de 2016, a enviar convocatória para uma reunião a realizada no dia 31 de março de 2016
pelas 21h00, no Auditório da Resinagem, relativamente à preparação das Festas da Cidade
2016 que ocorrerão no Parque da Cerca nos dias 3, 4 e 5 de junho de 2016.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Senhora Presidente da Junta de
Freguesia que na ocasião propôs a participação no evento da Orquestra Juvenil da Marinha
Grande.
2.8. Presente o ofício do Estrela do Mar Futebol Clube, rececionado a 28 de março de 2016,
a convidar para a entrega de prémios a realizar no próximo dia 23 de abril de 2016 pelas
17h, no âmbito do 3.º Encontro Veterano de Futebol no concelho da Marinha Grande.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da Junta de
Freguesia.
2.9. Presente o email do Tribunal da Marinha Grande, rececionado a 29 de março de 2016,
a expressar o agradecimento pela intervenção efetuada pelos serviços da Junta de
Freguesia no espaço envolvente ao edifício onde se encontram instalado estes Serviços,
nomeadamente a sua limpeza e arranjo.
O Executivo tomou conhecimento.
2.10. Presente o email da Pinea – Associação Florestal Litoral, rececionado a 30 de março
de 2016, a convocar para a Assembleia Geral a realizar no dia 31 de março de 2016 pelas
20h30, na sede da Pinea, Associação Florestal Litoral em Quinta do Picoto, para
apresentação, discussão e votação do Relatório e Contas do Exercício de 2015, bem como
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a discussão de outros assuntos de interesse para todos os nossos associados. Agradecem
ainda a divulgação da referida convocatória.
O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível a presença da Presidente.
2.11. Presente o ofício do Rancho Folclórico de Picassinos, rececionado a 31 de março de
2016, a convidar para o 35.º Encontro de folclore do nosso Rancho, a realizar no dia 28 d e
maio de 2016 às 16h, na coletividade 1.º de Maio em Picassinos, Marinha Grande. O jantar
de convívio irá realizar-se pelas 20h, nas instalações da Sociedade.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da Junta de
Freguesia.
2.12. Presente o email do Clube Automóvel da Marinha Grande, rececionado a 31 de março
de 2016, a convidar para o Jantar do 46.º Aniversário do Clube Automóvel da Marinha
Grande, a realizar-se no dia 9 de abril de 2016, no Restaurante “Pintainho Piu”, na Marinha
Grande pelas 20h.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Tesoureira da Junta de Freguesia.
2.13. Presente o ofício do ISDOM – Instituto Superior D. Dinis, rececionado a 01 de abril de
2016, a convidar para a Sessão Solene do ano letivo 2015/2016 do Instituto Superior D.
Dinis, que se realiza no dia 15 de abril de 2016, pelas 18h30 no auditório do ISDOM.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente o Secretário da Junta de Freguesia.
2.14. Presente o ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 04 de abril
de 2016, a convidar para a Cerimónia das Comemorações do 42.º Aniversário do 25 de Abril
de 1974, a ter lugar no próximo dia 24 de abril de 2016 na Praça Stephens na Marinha
Grande.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da Junta de
Freguesia.
2.15. Presente o email do Clube Automóvel da Marinha Grande, rececionado a 04 de abril
de 2016, a enviar a listagem dos novos Órgãos Sociais do Clube para o biénio 2016/2017.
O Executivo tomou conhecimento.
2.16. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 04 de abril
de 2016, a convocar para a reunião da Comissão Municipal Defesa da Floresta Contra
Incêndios da Marinha Grande, que se realizará no dia 14 de abril de 2016, pelas 15h00 no
Auditório do Edifício da Resinagem.
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O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da Junta de
Freguesia.
2.17. Presente o email da Assembleia Municipal da Marinha Grande, rececionado a 04 de
abril de 2016, a convidar para Sessão Solene Comemorativa do 25 de Abril de 1974 a
realizar-se no Salão Nobre da Câmara Municipal pelas 10h no dia 25 de abril de 2016.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da Junta de
Freguesia.
2.18. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 04 de abril
de 2016, a enviar divulgação da comemoração do Dia Mundial da Atividade Física que teve
lugar hoje, dia 7 de abril de 2016, promovendo um conjunto de atividades dirigidas à
população sénior, no Estádio Municipal durante o período da manhã e na Piscina Municipal
durante o período da tarde. Em anexo enviam o programa, ficha de inscrição e cartaz de
divulgação da iniciativa.
O Executivo tomou conhecimento. Foi afixado o cartaz.
2.19. Presente o ofício da ASURPI – Associação Sindical União dos Reformados
Pensionistas e Idosos, rececionado a 05 de abril de 2016, a convidar para estar presente
nas Comemorações do seu 41.º Aniversário (37.º Oficial), no próximo dia 16 de abril de
2016, que se iniciarão com um Almoço às 12h30 na Coopovo, seguindo-se um espetáculo
no auditório da “Resinagem”, e por fim, o partir do bolo nas instalações da ASURPI.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente e o secretário da
Junta de Freguesia.
2.20. Presente o email da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, rececionado a 05
de abril de 2016, a enviar o ofício do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação com

Esclarecimentos sobre a utilização de Produtos Fitofarmacêuticos e a legislação em vigor
acerca da aplicação dos produtos fitofarmacêuticos.
O Executivo tomou conhecimento.
2.21. Presente o email da PVMG – Projetos de Vida Sénior, rececionado a 06 de abril de
2016, a convidar para um espetáculo de angariação de fundos a ter lugar no próximo dia 29
de abril de 2016.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da Junta de
Freguesia.
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2.22. Presente o email do Sporting Clube Marinhense, rececionado a 06 de abril de 2016, a
convidar para o jogo de Hóquei em Patins – SCM vs SCP, a realizar no próximo dia 9 de
abril de 2016, no Pavilhão da Embra.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente o Secretário da Junta de Freguesia
2.23. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 07 de abril
de 2016, a convidar para as Comemorações dos 25 Anos da Convenção dos Direitos da
Criança, com a presença de sua Ex.ª a Secretária de Estado Adjunta do Primeiro-Ministro,
Dr.ª Mariana Vieira da Silva, e Exmo. Sr. Presidente da Comissão Nacional de Proteção das
Crianças e Jovens em Risco, Dr.º Armando Leandro, a realizar no próximo dia 12 de abril de
2016 pelas 10h00, nos Paços do Concelho.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de Freguesia.
2.24. Presente o email do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, rececionado a
07 de abril de 2016, a convidar para assistir à palestra “ Um bom começo vale para toda a

vida – Entrar no 1.º Ciclo com os 2 pés”, a realizar no próximo dia 9 de abril de 2016, pelas
14h45m no Auditório da Escola Secundária Eng. Acácio Calazans Duarte.
O Executivo tomou conhecimento.
2.25. Presente o email da ANAFRE - Delegação Distrital de Leiria, rececionado a 07 de abril
de 2016, Envio de convocatória para uma reunião ordinária do Conselho Diretivo a realizar
na vila de Figueiró dos Vinhos, no próximo dia 15 de abril de 2016 pelas 20h00.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de Freguesia,
dado que a mesma é Vogal da Direção desta Delegação.
_____________________________________________________________________________
 Ponto Três – Deliberações
3.1. Presente o ofício da Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande – Igreja de Santo
António - Picassinos, rececionado a 15 de março de 2016, a solicitar apoio financeiro para a
realização dos Festejos em Honra de Santo António, padroeiro da Igreja de Picassinos, que
este ano ocorrerão nos dias 10, 11 e 12 de junho.
Considerando que se trata de uma iniciativa que tem como objetivo angariar fundos para a
Igreja de Santo António - Picassinos, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do
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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 150,00€ (cento e cinquenta euros).
Deliberação n.º 24
3.2. Presente ofício da Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio, rececionado a 16 de
março de 2016, a solicitar apoio financeiro para a atividade do seu Rancho Folclórico, que
continua a desenvolver o folclore preservando e dando a conhecer durante as suas
atuações, antigos usos e costumes da nossa região.
Por se tratar do único Rancho Folclórico da Freguesia e considerando a importância da sua
atividade na conservação da memória e divulgação dos nossos costumes e tradições nas
várias representações que efetuam ao longo do ano, pelo País e Estrangeiro, 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 1.600,00€ (mil e seiscentos euros).
Deliberação n.º 25
3.3. Presente o ofício da Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas de
Picassinos, rececionado a 31 de março de 2016, a solicitar apoio financeiro para uma visita
de estudo para 77 crianças, que se irá realizar no dia 3 de junho de 2016, com destino à
Tapada de Mafra, Aldeia do Sobreiro e Palácio Nacional de Mafra.
Considerando o interesse desta iniciativa, para o processo educativo/cultural dos alunos
levando-os a conhecer o património arquitetónico e diferentes regiões do País, 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 154,00€ (cento e cinquenta e
quatro euros) - €2,00 (por aluno).
Deliberação n.º 26
3.4. Presente o ofício do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, rececionado a
31 de março de 2016, a solicitar apoio financeiro para a equipa de Patinagem de Velocidade
do Agrupamento de Escolas Marinha grande Poente, equipa federada desde 2010 na
Associação de Leiria e na Federação de Patinagem de Portugal, tem, ao longo dos últimos 5
anos levado o nome da nossa cidade um pouco por todo o nosso país tendo também estado
presente em Torneios Internacionais em Espanha e na França. Este ano vão adquirir 30
novos fatos pelo preço unitário de 50,00€ o que significa um custo de 1500€ só para a
aquisição destes fatos desportivos.
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Considerando o interesse desta iniciativa, para o processo educativo dos alunos integrados
no referido projeto, 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 500,00€ (quinhentos euros).
Deliberação n.º 27
3.5. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 01 de abril de
2016, a solicitar apoio logístico, material ou financeiro para manter em funcionamento a
Orquestra que conta com a participação de 18 excelentes músicos e a escola de música
este ano está a formar 19 alunos de várias idades. Para fazerem face às inúmeras despesas
que estas atividades acarretam, tais como aquisição e manutenção de instrumentos,
deslocações para atuações, etc.
Considerando o interesse desta iniciativa para o desenvolvimento cultural da Freguesia e
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 1.200,00€ (Mil e duzentos euros).
Deliberação n.º 28
3.6. Presente o ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense, rececionado a 05
de abril de 2016, a solicitar apoio financeiro para custear algumas despesas inerentes à
realização do 42.º Aniversário da Revolução de Abril e a realização de dois eventos
integrados nas comemorações do 25 de Abril. Vão levar a efeito uma foto exposição sob o
tema “Os 40 anos do 25 de Abril”, que estará patente ao público nas nossas instalações,
assim como um espetáculo de Canto Livre proporcionado pelo músico marinhense Carlos
Vicente, no dia 23 de abril de 2016 pelas 22h.
Por se tratar de um evento comemorativo de um acontecimento com elevado valor simbólico
para a população da Freguesia, 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 €150,00 (Cento e cinquenta euros).
Deliberação n.º 29
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Durante a discussão deste assunto o Vogal do Executivo Manuel dos Santos Pereira
ausentou-se da reunião durante a discussão e deliberação deste assunto, por fazer parte
dos Órgãos Sociais desta coletividade.

 Ponto Quatro - Apreciação e votação do Relatório de Atividade e Prestação de
Contas referente ao ano 2015 da Junta de Freguesia da Marinha Grande e
apreciação do Inventários dos bens, direitos e obrigações patrimoniais
Após discussão sobre o assunto supra, o Executivo apreciou e aprovou os referidos
documentos por unanimidade, submetendo-os à aprovação da Assembleia de Freguesia,
nos termos do art.º 16.º, n.º 1, alínea e) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro que regula o
regime jurídico das Autarquias Locais.
Nos termos legais procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a mesma sido aprovada
por unanimidade.

 Ponto Cinco - Apreciação do Relatório de Atividades da Junta de Freguesia do
1.º trimestre de 2016
Após discussão sobre o assunto supra, o Executivo apreciou e aprovou os referidos
documentos por unanimidade, submetendo-os à aprovação da Assembleia de Freguesia,
nos termos do art.º 16.º, n.º 1, alínea e) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro que regula o
regime jurídico das Autarquias Locais.
Nos termos legais procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a mesma sido aprovada
por unanimidade.
 Ponto Seis - Primeira revisão ao Orçamento e ao PPI
Após discussão sobre o assunto supra, o Executivo apreciou e aprovou os referidos
documentos por unanimidade, submetendo-os à aprovação da Assembleia de Freguesia,
nos termos do art.º 16.º, n.º 1, alínea e) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro que regula o
regime jurídico das Autarquias Locais.
Nos termos legais procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a mesma sido aprovada
por unanimidade
………………………………………ATA N.º 7 - 07-04-2016………………………………….

11

Junta de Freguesia da Marinha Grande

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:
Manuel dos Santos Pereira
José Leonel de Jesus Silva
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
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