Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO DEZOITO
Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e dezasseis, 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. Nesta reunião verificou-se a ausência justificada do Vogal Joaquim José Carrilho
Pires
2. Foi aprovada por unanimidade a Ata nº 17

ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de outubro
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Ponto Quatro – Informação Financeira

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de outubro
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na primeira
quinzena de outubro.
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 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 14 de

outubro de 2016, a agradecer o apoio prestado no “6º GP de Atletismo da
Amieirinha”, que este ano contou com 216 inscritos na corrida e 60 na
caminhada.
O Executivo tomou conhecimento.
2.2. Presente email da Administradora do Condomínio do Centro Comercial

Cristal Atrium – Margarida Ribeiro, rececionado a 20 de outubro de 2016, a
solicitar a atuação da Orquestra Ligeira da Marinha Grande, na festa do 13º
Aniversário do Centro Comercial, a realizar no dia 29 de outubro pelas 16h30.
O Executivo tomou conhecimento e deliberou ceder ao solicitado.
2.3. Presente email da Associação de Pais e Encarregados de Educação da

EB1 - Engenho, rececionado a 20 de outubro de 2016, a dar conhecimento dos
nomes dos elementos que compõem a lista dos Orgãos Sociais da Associação
recentemente eleita.
O Executivo tomou conhecimento.
2.4. Presente convite do Núcleo do Sporting da Marinha Grande, rececionado a

21 de outubro de 2016, para o 1º Jantar Convívio do Núcleo, a realizar no dia
04 de novembro pelas 20h00, no Pavilhão de Exposições da FAE.
O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Dª Isabel
Freitas.
2.5. Presente email da Federação Portuguesa das Coletividades de Cultura,

Recreio e Desporto, rececionado a 24 de outubro de 2016, para a sessão de
apresentação do Protocolo celebrado com a Universidade Autónoma de
Lisboa, bem como para a apresentação do livro “Um outro olhar sobre o
associativismo popular”, da autoria de Sérgio Pratas. A sessão conjunta terá
lugar no dia 4 de novembro de 2016, com início às 18h30, no Auditório 1 da
Universidade Autónoma de Lisboa.
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O Executivo tomou conhecimento. Por impedimento de agenda nenhum
membro do Executivo poderá estar presente.
2.6. Presente convite do Clube Toastmasters, rececionado a 24 de outubro de
2016, para a “Conferência Toastmasters de Outono- 2016” a decorrer no dia 22
de outubro de 2016, no auditório José Vareda, no Sport Operário Marinhense.
O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente.
2.7. Presente Convocatória da CPCJ, rececionada a 25 de outubro de 2016
para a reunião mensal da Comissão Alargada, no dia 26 de outubro 2016 e
envio de projeto de ata nº 08/2016.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente Dª Isabel
Freitas.
2.8. Presente convite da Associação Comercial e Industrial da Marinha Grande,
rececionado a 19 de outubro de 2016, para a 3ª Edição do evento “Viver com M
Grande”, a realizar no dia 29 de outubro de 2016, iniciativa que tem como
finalidade devolver ao centro histórico da Marinha Grande e zonas envolventes
a dinâmica de outros tempos.
Viver com M Grande é um evento constituído por um conjunto alargado de
atividades de lazer em que os empresários destas zonas da cidade terão a
oportunidade de dar visibilidade aos seus produtos e serviços. Os marinhenses
terão a oportunidade de passear pelas ruas da cidade assistindo e participando
em atividades artísticas, desportivas e culturais.
O Executivo tomou conhecimento.
2.9. Presente convite do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras,
rececionado a 25 de outubro de 2016, para o Almoço de Aniversário da
coletividade, integrado nas comemorações do seu 43º Aniversário, a ter lugar
no dia 20 de novembro 2016, pelas 13h00.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel
Freitas.
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 Ponto Três – Deliberações

3.1. Presente ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal
Galego, rececionado a 20 de outubro de 2016, a solicitar apoio financeiro e
logístico para a “27ª Edição da Feira de Artesanato e Gastronomia da Marinha
Grande” que, organizada por esta Associação, terá lugar nas Instalações do
Parque Municipal de Exposições da Marinha Grande de 01 a 11 de Dezembro
de 2016.
Tendo em consideração que, pelo significativo número de artesãos e
comerciantes ligados ao ramo alimentar que, vindos dos mais diversas regiões
do País, aqui vêm mostrar o seu trabalho e os seus produtos e pelo elevado
número de visitantes que aqui se deslocam, este evento se vem afirmando
como um dos mais importantes do nosso Concelho, o Executivo da Junta de
Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº 1, do Art.º 16, da Lei nº
75/2013 de 12 de setembro deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de
5.000,00€ (Cinco mil euros)
Deliberação n.º 81
____________________________________________________________________
 Ponto Quatro – Informação Financeira
Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Ordens de Pagamento
Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 1218 a 1241,
1253 a 1297, 1299 a 1319 no valor de 28.323,35€ (vinte e oito mil trezentos e vinte e
três euros e trinta e cinco cêntimos).
Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria
Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos Operações de
Tesouraria com o nº 1242 a 1252, 1298 no valor de 3.454,99 (três mil quatrocentos e
cinquenta e quatro euros e noventa e nove cêntimos).
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Balancete do Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 24-10-2016, o qual apresenta um
total de disponibilidade no valor de 244.841,55 € (duzentos e quarenta e quatro mil
oitocentos e quarenta e um euros e cinquenta e cinco cêntimos)

Por nada mais haver a tratar, a Presidente da Junta de Freguesia deu por encerrada a
reunião pelas vinte horas e trinta minutos, 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
Ricardo Augusto Morais Galo
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