Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO UM
Aos sete dias do mês de janeiro 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 23 de 2015.
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de dezembro
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Ponto Quatro – Informação Financeira

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de dezembro
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na segunda
quinzena de dezembro.
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 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente o ofício da ADAE – Associação de Desenvolvimento da Alta
Estremadura, rececionado a 22 de dezembro de 2015, a enviar resposta no âmbito da
candidatura apresentada ao concurso DLBC Urbano, para seleção das EDL e
reconhecimento dos Grupos de Ação Local (GAL), informam da não aprovação da
Estratégia da ADAE Marinha Grande – 2020, no futuro pretendem apresentar novas
candidaturas a fundos e programas de financiamento com esta temática.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.2. Presente o ofício da ADAE – Associação de Desenvolvimento da Alta
Estremadura, rececionado a 22 de dezembro de 2015, a enviar resposta no âmbito da
candidatura apresentada ao concurso DLBC Costeiro, para seleção das EDL e
reconhecimento dos Grupos de Ação Local (GAL), informam da aprovação da
Estratégia de Desenvolvimento Local.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.3. Presente o ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro, rececionado a 22 de
dezembro de 2015, a agradecer e louvar pelo apoio e colaboração na realização do
Peditório Nacional a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que decorreu nos dias
30 e 31 de outubro, 1 e 2 de novembro de 2015, as verbas angariadas são essenciais
na prossecução de objetivos como a prevenção primária e secundária do cancro,
apoio social ao doente oncológico em situação de carência socioeconómica,
humanização da assistência ao doente e formação e apoio à investigação.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.4. Presente o email do ISDOM – Instituto Superior D. Dinis, rececionado a 04 de
janeiro de 2016, a convidar para o Jantar/Conferência a realizar-se no dia 14 de
janeiro de 2016 pelas 19h30, no ISDOM. O jantar conta com a presença enquanto
oradores de: João Faustino, Jorge Santos e António Sampaio da Nóvoa, para abordar
temáticas como o Ensino, a Indústria, a Inovação, o Conhecimento e a Educação.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Por motivos de agenda não é possível a
presença de nenhum elemento da Junta de Freguesia.
2.5. Presente o email da Associação Novo Olhar II, rececionado a 04 de janeiro de
2016, a convidar para a Ação de Sensibilização e Informação com o tema
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“Dependência de Álcool”, que irá realizar-se no dia 12 de janeiro de 2016 pelas 18h,
nas instalações da IVIMA (Torreão Central, 2.º andar – Marinha Grande). Esta Ação
será dinamizada com a colaboração do Dr. Carlos Amado e do Enfermeiro Paulino
Rosa – Unidade de Cuidados à Comunidade na Marinha Grande.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente o Secretário Fernando
Alves.
2.6. Presente o ofício do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira,
rececionado a 07 de janeiro de 2016, a convidar para assistir às comemorações do
82.º aniversário do “Movimento Operário do 18 de janeiro de 1934”.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da
Junta de Freguesia.
 Ponto Três – Deliberações
3.1. Presente o requerimento da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson,
rececionado a 03 de dezembro de 2015, a enviar o Plano de Atividades a desenvolver
no ano de 2016, apresentam um orçamento total de 10240€, dos quais 9035€ (88,2%)
serão para pagamento de parte (50%) dos tratamentos individuais de Fisioterapia a
associados (5075€) e o restante (3960€) para as Sessões Terapêuticas de Grupo de
Terapia da Fala, Psicologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia. Solicitam um apoio
monetário no sentido de conjuntamente poderem contribuir para a melhoria de
qualidade de vida dos doentes de Parkinson residentes na região.
Considerando o interesse do trabalho desenvolvido por esta associação, com
Delegação na Marinha Grande, prestando importante ajuda às pessoas atingidas pela
doença em causa, o Executivo da Junta, nos termos do disposto na alínea o) do n.º1,
do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir
o valor de €1000,00 (Mil euros).
Deliberação n.º 1
3.2. Presente o ofício da UNICEF, rececionado a 30 de dezembro de 2015, a solicitar
apoio financeiro para a campanha “Quero Continuar a Apoiar o Trabalho da Unicef” , a
ajuda prestada tem sido fundamental para este esforço coletivo e continuam a precisar
para poder chegar mais longe.
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Considerando os serviços humanitários prestados por esta instituição, o Executivo da
Junta nos termos do disposto na alínea o) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de
12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor anual de 200,00€
(Duzentos euros).
Deliberação n.º 2
3.3. Presente o ofício do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira,
rececionado a 07 de janeiro de 2016, a solicitar apoio financeiro para a realização das
Comemorações 18 Janeiro 1934/2016, a instituição não tens fins lucrativos.
Tendo em consideração tratar-se de um acontecimento histórico de grande
importância para a Marinha Grande, o Executivo da Junta nos termos do disposto na
alínea o) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por
unanimidade, atribuir o valor de 300,00€ (Trezentos euros).
Deliberação n.º 3
3.4. Presente Email da Psicóloga Drª Nelly Almeida a solicitar que a sua remuneração
seja revista passando de nove para dez euros/hora, uma vez que durante os últimos
meses se verificou um considerável aumento do seu trabalho que como Psicóloga
presta no GAP - Gabinete de Apoio Psicossocial da Junta de Freguesia.
Tendo em consideração o aumento da carga de trabalho verificada ao longo dos
últimos meses, quer pelo aumento de pacientes a serem acompanhados quer pelo
facto da Técnica ter à sua responsabilidade a supervisão do trabalho da estagiária ao
abrigo do PEPAL e ainda pela competência e dedicação demonstrada, o Executivo
deliberou, por unanimidade, que a remuneração atribuída à Psicóloga Drª Nelly
Almeida, a partir do mês de janeiro, inclusive, passe a ter o valor de 10€/hora (dez
euros /hora) mantendo-se as 21 horas de trabalho semanal.
Deliberação n.º 4
3.5. Presente proposta da Presidente Isabel Freitas no sentido de ser aumentado o
valor da remuneração atribuída á socióloga Drª Elizabete Carreira pelo trabalho que
desempenha no GAP- Gabinete de Apoio Psicossocial da Junta de Freguesiapassando de nove para dez euros /hora.
Considerando a quantidade de trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e a
competência e dedicação demonstradas pela técnica em causa, o Executivo deliberou,
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por unanimidade, que a remuneração atribuída à Socióloga Dr. Elizabete Carreira
passe a ter, a partir do mês de Janeiro, inclusive, o valor de 10 euros/hora ( Dez euros/
hora) mantendo-se as vinte e uma horas de trabalho semanal.
Deliberação n.º 5
____________________________________________________________________
 Ponto Quatro – Informação Financeira
Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Balancete do Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 30/12/2015 o qual apresenta um
total de disponibilidade no valor de €160.623,95 (Cento e sessenta mil seiscentos e
vinte e três euros e noventa e cinco 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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