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ATA NÚMERO VINTE E CINCO 

 

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, 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 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 

__________________________________________________________________ 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da última quinzena 

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três - Deliberações 

 Ponto Quatro – Apreciação e aprovação dos Documentos Previsionais 

para o Ano de 2015 

 Ponto Cinco – Informação Financeira 

 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 23. 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da última quinzena 

 

Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na segunda 

quinzena de novembro. 
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 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente o email do Agrupamento de Escolas da Marinha Grande Nascente, 

rececionado a 21 de novembro de 2014, a convocar o executivo da junta de freguesia 

para a reunião extraordinária do Conselho Geral, a realizar no dia 25 de novembro de 

2014, para a Eleição do Presidente do Conselho Geral. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente da Junta. 

 

2.2. Presente o ofício do Estrelas do Mar Futebol Clube, a convidar a senhora 

Presidente da Junta de Freguesia, para o jantar de Natal a realizar no próximo dia 20 

de dezembro de 2014 pelas 20 horas, no restaurante “Cozinha Portuguesa”, em Monte 

Real. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. A Presidente da Junta estará presente. 

 

2.3. Presente o email da Associação de Pais da Escola da Fonte Santa, rececionado a 

24 de novembro de 2014, para presença dos membros do Executivo da Junta de 

Freguesia no “1.º Festival das Sopas da EB/JI da Fonte Santa” , a realizar no dia 29 de 

novembro de 2014 a partir das 12 horas. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente o Secretário da Junta. 

 

2.4. Presente o convite da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, 

rececionado a 25 de novembro de 2014, para participação numa Ação de Formação, a 

realizar no Auditório Municipal da Batalha, no dia 13 de dezembro de 2014 a partir das 

9 horas. 

 O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta e o 

Secretário da Junta. 

 

2.5. Presente o ofício da Câmara Municipal de Leiria, rececionado a 26 de novembro 

de 2014, a comunicar do deferimento do pedido de autorização de mobilidade interna 

na categoria, formalizada pelos serviços da Junta de Freguesia da Marinha Grande, 

relativamente à Assistente Técnica do Município de Leiria Marisa dos Anjos Parreira 

Menino Santos, produzindo efeitos ao dia 1 de dezembro de 2014 por um período de 

18 meses. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 
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2.6. Presente o ofício da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, 

rececionado a 26 de novembro de 2014, a apresentar o seu Plano de Atividades e 

Orçamento para o ano de 2015. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 

 

2.7. Presente o email do CLASMG – Conselho Local de Ação Social da Marinha 

Grande, rececionado a 26 de novembro de 2014, a convidar para a participação da 

Senhora Presidente, a realizar no dia 4 de dezembro de 2014, às 18h00, no Auditório 

da Biblioteca da Marinha Grande, para apresentação dos parceiros – Centro de Saúde 

da Marinha Grande, FERLEI e CENFIM. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta. 

 

2.8. Presente o ofício da Poeiras Glass – Estúdio do Vidro, rececionado a 27 de 

novembro de 2014, a convidar para a inauguração do Estúdio do Vidro, a realizar no 

próximo dia 6 de dezembro de 2014 às 17h00, nas instalações situadas no Edifício da 

Resinagem. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta.  

 

2.9. Presente o ofício da CASCOVIDRO – Comercialização de Produtos de Vidro, Lda, 

rececionado a 27 de novembro de 2014, a solicitar a colaboração para identificação e 

proteção de valores ambientais patrimoniais na nossa zona.  

O Executivo da Junta tomou conhecimento. O Secretário da Junta irá solicitar 

explicação quanto a este assunto, junto da referida empresa. 

 

2.10. Presente o convite do Rotary Clube da Marinha Grande, rececionado a 1 de 

dezembro de 2014, a convidar a presença da Presidente da Junta de Freguesia, no 

jantar festivo da visita oficial do Governador do Distrito 1970 Fernando Laranjeira, que 

se realizou no dia 2 de dezembro de 2014.   

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente da Junta. 

 

2.11. Presente o ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 2 de 

dezembro de 2014, a agradecer a colaboração prestada pela Junta de Freguesia na 

peça de Teatro “Palco de Memórias” levado à cena aquando da inauguração da Casa 

da Cultura – Teatro Stephens. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento e ficou decidido que a reunião terá lugar na 

próxima reunião do Executivo, no dia 18 de dezembro de 2014.  
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2.12. Presente o email da Sociedade Instrutiva e Recreativa 1.º de dezembro do Pero 

Neto, a convidar para o Jantar de Aniversário, a realizar no dia 6 de dezembro de 

2014, pelas 20h30 na sua Coletividade. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente o Secretário da Junta. 

 

2.13. Presente o ofício do INATEL de Leiria, a convidar para o jantar da comemoração 

do 70.º Aniversário da Loja de Leiria, a realizar no dia 5 de dezembro de 2014, pelas 

19h00 a ter lugar num restaurante da 25.ª FAG. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. A Presidente da Junta estará presente. 

 

2.14. Presente o ofício do Clube Desportivo e Recreativo das Figueiras, rececionado a 

1 de dezembro de 2014, a dar conhecimento da existência de uma seção de 

patinagem de velocidade e a solicitar uma reunião para apresentação do respetivo 

projeto. 

Será presente na próxima reunião do Executivo, a realizar no dia 18 de dezembro de 

2014, pelas 19 horas.  

 

 

 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente o ofício da funcionária senhora Idalina Ermida Moita, rececionado a 1 de 

dezembro de 2014, a solicitar autorização para exercício de 2.ª atividade profissional 

em nome individual. 

Considerando que a atividade a exercer não virá a prejudicar nem é compatível com 

as funções ou horários de trabalho normal que tenha a cumprir ao serviço da Junta de 

Freguesia, o Executivo da Junta, nos termos do artigo 16.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 51/2005 de 30 de agosto e 

64/2011 de 22 de dezembro, deliberou por unanimidade aprovar o pedido da 

funcionária em causa. 

_____________________________________________________________________ 

 Ponto Quatro - Apreciação e aprovação dos Documentos Previsionais para o 

Ano de 2015 

 

Foram apreciados e aprovados por unanimidade os documentos previsionais para o 

ano de 2015 – Orçamento, PPI, Plano de Atividades e Mapa de Pessoal – Aprovações 

em minutas anexadas à presente ata. 

___________________________________________________________________________ 
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 Ponto Cinco – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

Ordens de Pagamento: 

 

Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento 

do n.º 1206 a 1324 no valor de € 31.236,27 (Trinta e um mil duzentos e trinta e 

seis euros e vinte e sete cêntimos). 

 

Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria: 

 

Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento 

Operações de Tesouraria com o n.º 1205, no valor de € 289,99 (Duzentos e 

oitenta e nove euros e noventa e nove cêntimos). 

 

Balancete do Movimento de Fundos: 

 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 28/11/2014, o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de € 385.343,51 (Trezentos e oitenta e cinco e 

trezentos e quarenta e três euros e cinquenta e um cêntimos).  

 

Por nada mais haver a tratar, a Presidente da Junta deu por encerrada a reunião pelas 

vinte e 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: 

Tesoureiro: 

 

Vogais: 

 

José Leonel de Jesus Silva 

Manuel dos Santos Pereira 

Joaquim José Carrilho Pires 

Ricardo Augusto Morais Galo 


