Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO UM
Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezassete, 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:

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.Verificou-se a falta justificada do Sr. Secretário Fernando Alves.
2. A presidente Isabel Freitas prestou informação acerca do protocolo da orquestra
referente ao ano de 2016. Uma vez que o protocolo foi assinado pela CMMG e Junta
de Freguesia e aprovado por ambas as assembleias no mês de julho este só tem
validade a partir do mês de Julho de 2016. Esta informação chegou por parte da
CMMG no dia 19 de dezembro, no entanto a Sra Presidente refere que os
documentos, referentes aos meses de Janeiro a Julho foram enviados em Agosto,
logo após a assinatura do protocolo e que o mesmo foi assinado para o ano de 2016,
até porque o montante previsto para 2016 é o mesmo que o montante previsto para o
ano de 2017. A Sra. Presidente solicitou uma reunião ao Sr. Presidente da CMMG
para obter mais esclarecimentos e encontrar uma solução para que os valores
suportados pela CMMG, ou seja 75% do valor total das despesas com monitores e
despesas correntes, fossem transferidos para a Junta de Freguesia. A reunião
realizou-se no dia 23 de dezembro, o Sr Presidente explicou que segundo a última
claúsula do protocolo este só tem vigência após devidamente assinado e aprovado
por ambas as autarquias. A Sra Presidente sugeriu que fosse feita uma deliberação
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ou modificação ao protocolo, pois o que era justo e correto era que a Junta fosse
restituida do valor do ano inteiro uma vez que foi essa a intenção do protocolo, e foi
nessa base que foi aprovado. O Sr. Presidente informou que estando no final do ano
nada poderia fazer pois já não haveria tempo de aprovar as alterações por ambas as
autarquias. A presidente lamenta esta situação e o assunto voltará a ser abordado
numa reunião que ficou agendada para o proximo dia 10 de janeiro de 2017 em que
serão abordados também os protocolos referentes às massas asfalticas e à
requalificação do edificio sede da Junta de Freguesia.
ORDEM DO DIA
 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira e segunda quinzena de
dezembro
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Ponto Quatro – Informação Financeira

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira e segunda quinzena de
dezembro
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na primeira
e segunda quinzena de dezembro.

 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande – Conselho Local de
Ação Social – Núcleo Executivo, rececionado a 15 de dezembro de 2016, para a
Reunião do Conselho Local de Ação Social a realizar no dia 15 de dezembro 2016, às
18h00, no auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Técnica Social do GAP,
Drª Elisabete Carreira
2.2. Presente o ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do
Centro, rececionado a 21 de dezembro de 2016, a agradecer e reconhecer todo o
apoio e colaboração na realização do Peditório Nacional a favor da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, que decorreu nos dias 29,30 e 31 de outubro e 1 de novembro de
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2016, 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.
2.3. Presente ofício da ASURPI – Associação Sindical União dos Reformados,
Pensionistas e Idosos, rececionado a 21 de dezembro de 2016, a agradecer o apoio
atribuído pela Junta de Freguesia, o qual contribuiu para o sucesso alcançado no 40º
Almoço de Natal do Reformado.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.4. Presente convite da Associação Cultural e Recreativa da Comeira, rececionado a
23 de dezembro de 2016, para o almoço de Aniversário daquela associação, a realizar
no dia 15 de janeiro 2017, pelas 13h00.
O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente
Isabel Freitas.
2.5. Presente o ofício do Clube Automóvel da Marinha Grande, rececionado a 03 de
janeiro de 2017, a agradecer o nosso apoio na realização do Rali Vidreiro de Portugal
2016, o qual obteve o 1º lugar , na avaliação técnica efetuada pelos Observadores da
Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting a todas as provas do Campeonato
Nacional de Ralis 2016.
O Executivo da Junta tomou conhecimento.
2.6. Presente convite dos Ex-Trabalhadores da F.E.I.S., rececionado a 04 de janeiro
2017, para o almoço-convívio a realizar no dia 15 de janeiro 2017, pelas 13h00 na
Quinta da Valinha – Burinhosa.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente o Sr. Secretário Fernando Alves.
2.7. Presente convite da Presidência da República, rececionado a 03 de janeiro 2017,
para assistir a um Concerto pela Fadista Cuca Roseta seguido de um Porto de Honra,
no dia 13 de janeiro de 2017, às 18h00, na Aula Magna da Universidade de Lisboa.
O Executivo tomou conhecimento.
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 Ponto Três – Deliberações

3.1. Presente ofício do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, rececionado
a 29 de dezembro de 2016, a solicitar apoio financeiro para a realização da Prova de
Atletismo 18 Km Vidreiro, inserida nas comemorações do 18 de Janeiro 1934.
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 1

3.2. Presente ofício da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, rececionado
a 19 de dezembro de 2016, a enviar o Plano de Atividades a desenvolver no ano de
2017, apresentam um orçamento total de 10635€, dos quais 9150€ (88,2%) serão para
pagamento de parte (50%) dos tratamentos individuais de Fisioterapia a associados
(3150€) e o restante (6000€) 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 2
_____________________________________________________________________________
 Ponto Quatro – Informação Financeira
Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Ordens de Pagamento
Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 1577 a 1599,
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1605 a 1613, 1615 a 1711 no valor de 54.597,66€ (cinquenta e quatro mil quinhentos
e noventa e sete euros e sessenta e seis cêntimos).
Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria
Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos Operações de
Tesouraria com o nº 1600 a 1602, 1603, 1604 e 1614 no valor de 529,04 (quinhentos e
vinte nove euros e quatro cêntimos).

Balancete do Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 30/12/2016 o qual apresenta um
total de disponibilidade no valor de €160.305,24 (Cento e sessenta mil trezentos e
cinco euros e vinte e quatro cêntimos).

Por nada mais haver a tratar, a Presidente da Junta de Freguesia deu por encerrada a
reunião pelas vinte horas, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e
aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.

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