Junta de Freguesia da Marinha Grande

ATA NÚMERO SETE
Aos dezasseis dias do mês de Março 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:
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. Foram aprovadas por unanimidade as Atas nº 5 e 6
2. A Tesoureira Lara Lino informou que hoje foi lançado o concurso para a obra
de requalificação/ampliação do edifício da Junta de Freguesia.
ORDEM DO DIA

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de março
 Ponto Dois – Correspondência
 Ponto Três – Deliberações
 Ponto Quatro – Informação Financeira
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 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de março
Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na
primeira quinzena de março.

 Ponto Dois – Correspondência
2.1. Presente convite do Atlético Clube Marinhense, rececionado a 03 de março

de 2017, para o Jantar de Gala comemorativo dos 94 anos do clube, a decorrer
no Hotel Cristal da Praia da Vieira, no dia 10 de março 2017, pelas 20h00.
O Executivo tomou conhecimento. Estiveram presentes a Presidente Dª Isabel

Freitas e Tesoureira Dª Lara Lino.

2.2. Presente convite da ASURPI – Associação Sindical União dos Reformados,

Pensionistas e Idosos, rececionado a 03 de março de 2017, para o evento
comemorativo do seu 38º Aniversário e da IX Gala de Dança Sénior, a decorrer
no dia 08 de abril de 2017, no Parque Municipal de Exposições da Marinha
Grande.
O executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel
Freitas e o Secretário Sr. Fernando Alves.
2.3. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande, rececionado a

06 de março de 2017, para as cerimónias Solenes das comemorações do 29º
Aniversário de elevação a cidade e 23º aniversário do projeto educativo «À
descoberta das 4 cidades» que terão lugar no dia 11 de março de 2017, em
Montemor-o-Novo.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente Dª Isabel
Freitas.
2.4. Presente convite da RUTIS – Entidade enquadradora das US em Portugal,

rececionado a 06 de março de 2017, para o IV Congresso Nacional das
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Universidades e Academias Seniores, a decorrer no dia 07 de março na Escola
Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria.
O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente
2.5. Presente convite da ANAFRE, rececionado a 06 de março de 2017, para

participação no Encontro Nacional “ Alternativas aos herbicidas – Exemplos e
testemunhos”, que se realiza no próximo dia 30 de março, no Centro Cultural
de Carnide, em Lisboa.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel
Freitas.
2.6. Presente convite da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal
Galego, rececionado a 07 de março de 2017, para o Jantar e Gala de
Aniversário, a decorrer no dia 18 de março de 2017 pelas 19h00, no Pavilhão
nº 1 do Parque Municipal de Exposições da Marinha Grande.
O executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel
Freitas.
2.7. Presente convite do Sporting Clube Marinhense, rececionado a 06 de
março de 2017, para o Jantar comemorativo do 78º Aniversário do clube, no
dia 04 de março de 2017 pelas 20h00, no Pavilhão remodelado na Embra.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente Dª Isabel
Freitas.
2.8. Presente convite do Rancho Típico de Pombal, rececionado a 08 de março de
2017, para a apresentação do Livro Rancho Típico de Pombal – Memórias
Fotográficas, sétimo volume da coleção Etnografia e Tradição, a decorrer no dia 12 de
março 2017, no Teatro Cine de Pombal, pelas 16h30.
O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente.
2.9. Presente ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Marinha
Grande, rececionado a 08 de março de 2017, a enviar para conhecimento o Plano de
Atividades e Orçamento para o ano de 2017, apresentado e aprovado em Assembleia
no passado dia 28 de dezembro de 2016.
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O Executivo tomou conhecimento.
2.10. Ofício do Clube dos Músicos da Marinha Grande, rececionado a 09 de março de
2017, a informar que o clube vai realizar o 1º Festival Acústico da Marinha Grande,
que decorrerá de 10 de março a 7 de maio de 2017, na sede do clube. Junto enviam
convite para o espetáculo de abertura do festival, que decorrerá dia 10 de março,
pelas 21h30.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente o Secretário Sr. Fernando Alves.
2.11. Convite da Associação de Pais do Jardim de Infância da Boavista, rececionado a
10 de março de 2017, para estar presente na “Festa das Sopas” a decorrer no dia 11
de março de 2017 pelas 19h00, na sede do Sport Império Marinhense.
O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente o Secretário Sr. Fernando Alves.
2.12. Presente ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 14 de março
de 2017, a enviar para conhecimento a Ata da Assembleia com aprovação do
Relatório de Contas de 2016 e a Ata com a Tomada de Posse da Nova Direção para o
ano de 2017.
O Executivo tomou conhecimento
2.13. Presente convite co Clube Automóvel da Marinha Grande, rececionado a 15 de
março de 2017, para o Jantar do 47º Aniversário do clube, a realizar no dia 01 de abril
no Hotel Mar & Sol em S. Pedro de Moel, pelas 20h00.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Tesoureira Dª Lara Lino.
2.14. Presente convocatória do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente,
rececionado a 15 de março de 2017, para a reunião ordinária do Conselho Geral
daquele agrupamento, a realizar no dia 21 de março, pelas 17h30, na sala B1, da
Escola Profº Alberto Nery Capucho.
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel Freitas.

 Ponto Três – Deliberações
3.1 - Presente ofício de Lídia Maria de Sousa Alexandre, datado de 06 de
março de 2017. A funcionária da Junta encontra-se em Licença sem
vencimento de longa duração desde 12 de julho de 2011.
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Em resposta ao n/ ofício de 09-02-2017 em que lhe solicitamos informação
sobre a sua licença e qual a sua situação à data, necessitando esta Junta do
preenchimento da vaga, condição que lhe foi transmitida, a funcionária informanos que pretende continuar com a Licença solicitando a sua prorrogação pois
continua a sentir-se doente e sem a possibilidade de trabalhar.
Analisada a situação e face aos condicionalismos legais, o Executivo deliberou
por unanimidade, conceder a Licença solicitada até 30 de Setembro de 2017,
data até à qual a Dª Lídia terá de tomar resolução quanto à sua situação
profissional.
Deliberação nº 23
3.2 - Presente ofício do Clube Desportivo da Garcia, datado de 12 de janeiro de
2017, a solicitar apoio monetário para pagamento de despesas inerentes à
aplicação de um relvado sintético no campo de futebol do clube, onde mantem
em atividade cerca de uma centena de crianças, com idades compreendidas
entre os quatro e os treze anos
Considerando que o melhoramento das instalações desportivas agora
introduzido funcionará como elemento de atração para os jovens habitantes
daquele lugar da Freguesia, tendo em conta a influência que o novo piso terá
no aperfeiçoamento técnico do ensino da modalidade em causa e ainda porque
a Junta de Freguesia prestou já, para o mesmo efeito, apoio a outras
instituições da Freguesia, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do
disposto na alínea o) do nº 1, do Art.º16, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 2.500,00 (dois mil e quinhentos
euros).
Deliberação nº 24
3.3 - Presente ofício do Sr. Fernando Eduardo de Guerra Pina, datado de 03 de
março de 2017, no sentido de saber se haverá por parte da Junta de Freguesia
interesse em adquirir alguns exemplares do livro que editou sob o título “Acácio
Calazans Duarte – O Mestre”.
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Considerando tratar-se de uma obra literária, da autoria de um natural da
Freguesia, que apresenta como tema, aspetos da vida e obra de uma figura
que consideramos marcante para a história da Marinha Grande, o Executivo da
Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº 1, do Art.º16, da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro deliberou, por unanimidade, que sejam
adquiridos 25 exemplares da obra no valor total de 221,25€ (Duzentos e vinte e
um euros e vinte cinco cêntimos)
Deliberação n.º 25

3.4 - Presente ofício do Clube Desportivo da Garcia, datado de 06 de março de
2017, a solicitar apoio monetário para a realização da “IX Edição do Torneio
Infantil 25 de Abril” inserido nas comemorações do “25 de Abril de 1974”.
A iniciativa contará com a participação de trinta instituições de formação básica
num total de 150 crianças, alunos das Escolas e Pré Escolas do Concelho.
Tendo em consideração tratar-se de um evento de caráter desportivo que
habitualmente

movimenta

um

significativo

número

de

alunos

de

Estabelecimentos de Ensino de todo o Concelho e faz parte do programa de
comemorações de um acontecimento de relevante importância para o país, o
Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº 1,
do Art.º16, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro deliberou, por unanimidade,
atribuir o valor de 400,00€ quatrocentos euros
Deliberação nº 26
3.5. Presente proposta da Presidente da Junta de Freguesia para nomeação
do júri para o concurso público da obra de ampliação/requalificação do edifício
da Junta de Freguesia.
Apreciada a proposta, o Executivo da Junta de Freguesia deliberou por
unanimidade nomear para o efeito os elementos Abaixo indicados:
- Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas
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- Fernando Manuel da Conceição Alves
- Lara Marques Lino
 Ponto Quatro – Informação Financeira
Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:
Ordens de Pagamento
Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 239 a 267,
275 a 279, 283 a 289 no valor de 8.502,04€ (oito três quinhentos e dois euros e
quatro cêntimos).
Operações de Tesouraria
Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamento Operações de
Tesouraria com o nº 268 a 278 e 280 a 282 no valor de 3.501,48€ (três euros
quinhentos e um euros e quarenta e oito cêntimos)
Balancete do Movimento de Fundos
Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 16/03/2017, o qual
apresenta um total de disponibilidade no valor de 175. 177,11 (Cento e setenta
e cinco mil cento e setenta e sete euros e onze cêntimos)

Por nada mais haver a tratar, a Presidente da Junta de Freguesia deu por
encerrada a reunião pelas vinte uma 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:
Tesoureira:
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Vogais:
José Leonel de Jesus Silva
Manuel dos Santos Pereira
Joaquim José Carrilho Pires
Ricardo Augusto Morais Galo
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