Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO DEZASSEIS
Aos vinte dias do mês de Setembro de dois mil e dezasseis, pelas dezoito e trinta 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



Manuel dos Santos Pereira



José Leonel de Jesus Silva



Joaquim Carrilho Pires



Ricardo Augusto Morais Galo

_____________________________________________________________________________
ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Foram aprovadas por unanimidade as atas n.º 14 e 15.

ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de Setembro
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Apresentação do Relatório de Atividades do 3º Trimestre
 Informação Financeira
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de setembro
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na primeira
quinzena de setembro.
 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente ofício da Liga dos Combatentes – Núcleo da Marinha Grande, rececionado
a 12 de Setembro de 2016, a agradecer a cedência de uma Bandeira da Junta de
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Freguesia, solicitada por aquela instituição e informando que a mesma será hasteada
com a devida honra nos mastros da sede social do Núcleo.
O Executivo tomou conhecimento.
2.2. Presente Convite do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 12 de
Setembro de 2016, para presença da Presidente no jantar comemorativo do 42º
aniversário do clube, a realizar no próximo dia 01 de Outubro pelas 21h00 .
O Executivo tomou conhecimento. Por motivo de agenda a Presidente não poderá estar
presente
2.3. Presente Ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 12 de Setembro
de 2016, a convidar a Presidente a estar presente na cerimónia da distribuição de
prémios do 6º Grande Prémio de Atletismo da Amieirinha no próximo dia 24 de
Setembro.
O Executivo tomou conhecimento. A presidente estará presente.
2.4. Presente ofício do Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande,
datada de 12 de Setembro de 2016, a comunicar que está de acordo com a alteração
sugerida pelo Executivo da Junta de Freguesia ao acordo de parceria Junta de
Freguesia /RELIS
O Executivo tomou conhecimento.
2.5. Presente convite da Comissão do Ex Combatentes da Garcia para presença da
Presidente no almoço convívio anual a levar a efeito no próximo dia 23 de Outubro.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente.
2.6. Presente E mail da Associação Protetora dos Animais da Marinha Grande, datada
de15 de Setembro de 2016, a informar que vai ser realizada a “1ª edição do Picnicão”.
O evento terá lugar no Parque de Merendas da Portela, no próximo dia 24 e tem como
objetivo o convívio entre as pessoas e os seus animais, o contacto com a natureza e o
aproveitamento da beleza do nosso pinhal.
Do programa fazem parte um concurso do cão mais multifacetado, uma demonstração
por parte da Equipa Cinotécnica da Base Aérea nº 5 de Monte Real e um Workshop
com um veterinário e um treinador de Cães.
Solicitam ainda a abertura das instalações sanitárias do Parque de Merendas
O Executivo tomou conhecimento.
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2.7. Presente convite da Câmara Municipal da Marinha Grande para presença da
Presidente nas comemorações do Dia Mundial do Turismo a ter lugar no Foyer da Casa
da Cultura – Teatro Stephens no dia 27 de Setembro de 2016.
O Executivo tomou conhecimento. A presidente não poderá estar presente por
impedimento de agenda
2.8. Presente ofício da ASURPI – Associação Sindical União dos Reformados
Pensionistas e Idosos da Marinha Grande, rececionada a 16 de Setembro de 2016, a
convidar a presidente a estar presente no almoço comemorativo do “Dia do Idoso” a ter
lugar na sede da Associação no dia 01 de outubro de 2016.
O Executivo tomou conhecimento. Não é possível a presença da Presidente por
impedimento de agenda uma vez que no mesmo dia terá lugar a abertura da “4ª Feira
do Livro” organizada pela Junta de Freguesia.
2.9. Presente e mail da Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio para presença da
presidente na cerimónia de entrega de prémios às equipas participantes no torneio de
andebol “VI SIR 1º DE MAIO CUP 2016” no próximo dia 18 de setembro.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente o secretário da Junta de Freguesia
Fernando Alves.
2.10. presente e mail da OASIS – Organização de Apoio e Solidariedade, rececionado
a 16 de setembro de 2016 para a Integração Social, rececionado a 16 de setembro de
2016, a convidar a Presidente para a Festa Solidária da OASIS que irá realizar-se no
próximo dia 30 de setembro pelas 21H30 no Teatro José Lúcio da Silva.
O Executivo tomou conhecimento. Não é possível a presença da Presidente pelo facto
de no mesmo dia ter lugar uma sessão da Assembleia Municipal.
2.11. Presente e mail da JOC – Juventude Operária Católica, rececionado a 20 de
setembro de 2016 a convidar a Presidente para, no próximo dia 24 de setembro,
participar no lanche partilhado integrado num evento promovido pelos grupos de jovens
de iniciação da JOC da Marinha Grande cujo principal objetivo é alertar para o tema do
bullyng.
O lanche terá lugar no Parque de Merendas da Portela a partir das 17 horas.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Tesoureira Lara Lino
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 Ponto Três – Deliberações
3.1.Presente ofício da adeser II-Associação para Desenvolvimento Económico e Social
da Região de M.ª Grande-IPSS, rececionado a 16 de setembro de 2016, a solicitar apoio
monetário para pagamento, no âmbito do projeto “CLDS 3ª Geração, ação que tem
como fim promover produtos regionais do concelho, da instalação de um stand na Feira
de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande que terá lugar nas instalações do
Parque Municipal de Exposições da Marinha Grande de 01 a 11 de dezembro de 2016.
Porque consideramos do maior interesse a presença de um projeto deste género, para
divulgação dos produtos regionais da nossa terra, num evento que habitualmente conta
com grande número de visitantes oriundos de outras regiões, 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 total da verba necessária para o efeito
no valor de 272,00€ (Duzentos e setenta e dois euros)
Deliberação nº 72
3.2. Presente o email da Comissão Capela de Albergaria, rececionado a 12 de Setembro
de 2016, a solicitar apoio monetário para realização do “Passeio Todo o Terreno de
Albergaria 2016” a realizar nos próximos dias 14 e 15 de outubro.
A iniciativa tem como finalidade a angariação de fundos para para obras a efetuar nas
instalações da Capela.
Considerando o interesse da iniciativa, que habitualmente traz á freguesia considerável
número de participantes vindos de várias regiões do país e tendo em conta que os lucros
obtidos no evento se destinam a obras com interesse para a população daquele lugar,
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 250,00€
(Duzentos e cinquenta euros).
Deliberação nº 73
3.3. Presente ofício do Sport Império Marinhense, rececionado a 13 de setembro de
2016, a solicitar apoio monetário para organização de uma demonstração da
modalidade de Trial Motor a levar a efeito no próximo dia 08 de Outubro com o objetivo
de dinamizar a coletividade junto da população da freguesia incrementando a
aproximação da população jovem.
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Tendo em consideração tratar-se de uma iniciativa, organizada por uma associação da
Freguesia, com interesse para associados e público em geral 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 250€ (Duzentos e cinquenta euros).
Deliberação nº 74
3.4. Presente ofício da Casa do Sport Lisboa e Benfica da Moita e Marinha Grande,
rececionada a 19 de setembro de 2016 a solicitar apoio monetário para a organização
de uma concentração de motas antigas a realizar no próximo dia 02 de outubro.
Considerando tratar-se de um evento organizado por uma associação que conta com
associados da nossa Freguesia habitualmente interessados neste género de
atividades, 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
150.00€ (Cento e cinquenta euros)
Deliberação nº75
3.5. Presente ofício do Sport Império Marinhense, rececionado a 19 de Setembro 2016,
a solicitar apoio financeiro para a organização do “Concurso de Pesca de Mar” a realizar
no próximo dia 02 de Outubro.
Considerando tratar-se de um evento já com tradição na freguesia, que habitualmente
conta com grande número de praticantes desta modalidade, 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 200,00€ (Duzentos euros).
Deliberação n.º 76
3.6. O Executivo deu conhecimento de um pedido de colaboração do Agrupamento de
Escolas Marinha Grande Poente no sentido de a Junta de Freguesia dispensar
psicólogas do GAP (Gabinete de Apoio Psicossocial) para trabalho, na área da
avaliação, em conjunto com a técnica em serviço naquele Agrupamento pelo facto da
mesma ser insuficiente para suprir as necessidades do Agrupamento.
Analisado o assunto, embora considerando que o reforço desta valência no referido
Agrupamento Escolar deveria ser uma obrigação do Ministério da Educação, tendo em
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conta que o Agrupamento escolar em causa tem como alunos grande numero de jovens
naturais ou residentes na 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, ceder uma das técnicas do GAP por períodos de quatro horas semanais
para o efeito referido.
Para que seja possível a colaboração solicitada o período de trabalho prestado pela
técnica no GAP da Junta de Freguesia passará a ser de 25 horas semanais.
Deliberação n.º 77
 Ponto Quatro – Análise e Aprovação do Relatório de Atividades do 3º Trimestre
Após apreciação e discussão do assunto, o Executivo aprovou, por unanimidade, os
documentos em causa, submetendo-os à aprovação da Assembleia de Freguesia, nos
termos do Art.º 16º, nº 1, alínea e) da Lei 75 /2013 de 12 de setembro que regula o
regime jurídico das Autarquias Locais.
 Ponto cinco – Informação Financeira
Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Ordens de Pagamento
Foram autorizados, por unanimidade, os pagamentos às Ordens de Pagamento do nº
1093 a1131 e 1141 a 1151 no valor de 15.851,77 (Quinze mil oitocentos e cinquenta e
um euros e setenta e sete cêntimos).
Operações de Tesouraria
Foram autorizadas, por unanimidade, os pagamentos às Ordens de Pagamento
Operações de Tesouraria com o nº 1132 a 1140 no valor de 3.545,50€ ( Três mil
quinhentos e quarenta e cinco euros e cinquenta cêntimos
Balancete de Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 16/09/2016, o qual apresenta um
total de disponibilidade no valor de 183.190,05€ (Cento e oitenta e três mil cento e
noventa euros e cinco cêntimos.
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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 Carrilho Pires:
Ricardo Augusto Morais Galo:
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