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ATA NÚMERO QUINZE 

 

Aos dez dias do mês de agosto 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 

 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Foi aprovada por unanimidade a Ata nº 14. 

 

2. Verificou-se a ausência justificada do vogal Ricardo Augusto Morais Galo 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapas de Trabalhos da segunda quinzena de junho e 

primeira e segunda  quinzenas de julho 

 Ponto Dois - Correspondência 

 Ponto Três – Deliberações  

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

 Ponto Um – Mapas de Trabalhos da segunda quinzena de junho e 

primeira e segunda quinzenas de julho 
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Presentes os mapas de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 

segunda quinzena de Junho e primeira e segunda quinzenas de julho. 

_______________________________________________________________ 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro rececionado a 03 de 

agosto 2017, a agradecer pelo apoio prestado na ação de sensibilização para 

prevenção do cancro da pele – Verão com prevenção, que decorreu no 

passado dia 30 de julho, na praia de S. Pedro de Moel. 

O Executivo tomou conhecimento 

 

2.2. Presente convite do Atlético Clube Marinhense, rececionado a 31 de julho  

2017, para a cerimónia de apresentação da equipa de Futebol Sénior para a 

época de 2017/2018, que decorreu no dia 04 de agosto no Auditório do Edifício 

da Resinagem na Marinha Grande, pelas 19h00. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Tesoureira Dª Lara Lino. 

 

2.3. Presente convite do Rancho Folclórico de Picassinos, rececionado a 28 de 

julho de 2017, para presença no 37º Encontro de Folclore, a realizar no dia 23 

de setembro de 2017, com início às 16H00. O jantar convívio será realizado  

pelas 20h00, na sede da coletividade S.I.R. 1º de Maio - Picassinos.  

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel 

Freitas. 

 

2.4. Presente ofício da Sociedade Desportiva Garciense, rececionado a 27 de 

julho de 2017, a agradecer o donativo oferecido à coletividade, para ajudar nas 

despesas que efetuaram com as obras na instalação elétrica realizadas na sua 

sede social. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.5. Presente convite da ANAFRE – Delegação Distrital de Leiria, rececionado 

a 08 de agosto de 2017, para presença da Presidente na homenagem que a 

Câmara Municipal da Batalha decidiu oferecer à Delegação de Leiria da 
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ANAFRE com a atribuição da medalha de Mérito Municipal Grau Prata, a ser 

entregue na Sessão Solene do Dia do Município no próximo dia 14 de agosto 

pelas 10h00, nas Capelas Imperfeitas do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, 

Vila da Batalha. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel 

Freitas. 

 

2.6. Presente convite da Câmara Municipal da marinha Grande, rececionado a 

09 de agosto de 2017, para a inauguração da exposição de pintura e escultura 

«Amigos das Artes» a ter lugar no dia 19 de agosto às 17h30, na Galeria 

Municipal da Marinha Grande. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel 

Freitas. 

________________________________________________________________ 

 Ponto três – Deliberações 

 

3.1. Presente ofício do Sport Império Marinhense, rececionado a 01 de agosto 

de 2017, a solicitar apoio financeiro para a realização do Concurso de Pesca 

de Mar, que irão levar a efeito no dia 08 de outubro de 2017. 

 

Tendo em consideração tratar-se de uma iniciativa que habitualmente conta 

com a participação de considerável número de participantes, o Executivo da 

Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº1, do Artº 16º, da 

Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 

200€ (Duzentos euros). 

Deliberação nº 73 

 

3.2. Presente ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal 

Galego, rececionado a 24 de julho de 2017, a solicitar a continuação de apoio 

económico para seis idosos na valência de Serviço Domiciliário uma vez que, 

embora a Instituição tenha capacidade para cinquenta e seis utentes o Acordo 

de Cooperação com a Segurança Social abrange apenas quarenta e dois 

idosos. 
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Considerando o interesse social do serviço prestado, o Executivo da Junta de 

Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº1, do Artº 16º, da Lei 75 

/2013 de 12 de Setembro, deliberou, por unanimidade, dar continuidade ao 

apoio em causa - atribuição do valor mensal de 1.500,00€ (mil e quinhentos 

euros) – 250,00€ por cada idoso x 12 meses, num total de 18.000,00 € a partir 

de 01 de agosto de 2017 a 31 de julho de 2018,  

Deliberação nº 74 

 

3.3. Presente proposta da Presidente da Junta de Freguesia, Dª Isabel Freitas, 

para revisão do Protocolo existente com a ADESER II, no sentido de dar 

continuidade ao mesmo, referente ao serviço prestado pela Técnica Elisabete 

Carreira – Socióloga nesta Junta de Freguesia. 

 

Considerando o interesse da continuidade do trabalho desenvolvido na 

valência de Apoio Social do GAP – Gabinete de Apoio Psicossocial da Junta de 

Freguesia - e tendo em consideração a competência profissional demonstrada 

pela técnica responsável, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do 

disposto na alínea v) do nº1, do Artº 16º, da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, 

deliberou, por unanimidade, renovar o protocolo em vigor por igual período de 

tempo -12 meses. 

Deliberação nº 75 

 

3.5. Presente ofício do Clube Desportivo Moitense, rececionado a 10 de agosto 

de 2017, a solicitar apoio financeiro para a realização da 67ª Prova de Ciclismo 

no dia 28 de agosto 2017 às 17h00. de agosto 2017 – 3ª Corrida da Lebre. 

Ambas as provas estão integradas nas comemorações dos 77 anos do clube. 

 

Embora não sendo esta uma solicitação de uma Associação da Freguesia, 

atendendo ao facto de estarmos em presença de um evento desportivo onde 

estarão presentes, como habitualmente, muitos dos melhores ciclistas 

representantes das mais conceituadas equipas do país e tendo em atenção o 

número de adeptos da modalidade que da nossa Freguesia ali se deslocam 

para apreciarem a competição, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos 
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do disposto na alínea v) do nº1,do Artº 16, da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, 

deliberou, por unanimidade, atribuir, para apoio à prova de ciclismo, o valor de 

€150,00 (cento e cinquenta euros). 

Deliberação nº 76 

 

3.6. Presente acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública, entre a Junta 

de Freguesia da Marinha Grande e o STAL – Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local e Regional Empresas Públicas, 

Concessionários e Afins. 

 

Tendo em consideração que a presente proposta comtempla a reposição de 

direitos retirados pelo anterior Governo respeitantes ao período de férias, com 

o objetivo de compensar os trabalhadores pelo empenho e brio com que 

desempenham a sua função e tendo em vista atenuar os efeitos perversos 

causados pelos sucessivos cortes a que têm sido sujeitos, nomeadamente o 

congelamento de carreiras e redução de compensação pelo trabalho 

extraordinário, o Executivo da Junta, deliberou, por unanimidade, celebrar o 

Acordo Coletivo proposto, mandatando a presidente para o efeito. 

Deliberação nº 77 

 

3.7.Presente ofício da Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, 

datado de 08 de Agosto e rececionado no mesmo dia, a solicitar apoio 

financeiro para a execução urgente do telhado, teto e iluminação do 

pavilhão/sede da Associação, orçadas em € 80,000,00 (oitenta mil euros). Para 

que estas obras possam ser efetuadas a associação submeteu candidatura ao 

IPDJ no âmbito do PEUUC – Programa de Equipamentos Urbanos de 

Utilização Coletiva, devendo apresentar à entidade apoiante a prova de que 

conseguirá apoios de 50% do valor estimado.  

 

Atendendo qua a anterior candidatura não lhes foi concedida e após 

conhecimento do facto, procedemos à anulação do apoio atribuído e dos 

respetivos documentos contabilísticos e considerando tratar-se de um pedido 

do mesmo teor e para o mesmo fim, que visa proporcionar condições 
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indispensáveis para a continuidade da prática das várias atividades ali 

desenvolvidas, tais como, Ténis de Mesa, Ginástica, Danças e Balet, o 

Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea o) do nº 1, 

do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, deliberou por unanimidade, 

atribuir o valor de € 4.000,00 (Quatro mil euros) 

Deliberação nº 78 

 

3.8. Presente proposta da Presidente da Junta de Freguesia para revisão dos 

valores do contrato de prestação de serviço no GAP-Gabinete de Apoio 

Psicossocial desta Junta de Freguesia com a psicóloga Ana Maria Soares 

Meia-Via. 

 

Considerando que a Técnica em referência, após concluir com excelente 

desempenho um ano de estágio, ao abrigo da medida “PEPAL”, celebrou com 

a Junta de Freguesia um contrato de prestação de serviços em julho de 2016 

demonstrando ao longo da sua prestação elevada competência profissional e 

espírito de iniciativa no desempenho das suas funções, vindo a revelar-se uma 

mais valia para o Gabinete de Apoio Psicossocial, o Executivo da Junta de 

Freguesia nos termos do disposto na alínea v) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, deliberou por unanimidade, que a remuneração 

atribuída à Psicóloga passará a ter a partir de setembro de 2017, inclusive, o 

valor mensal de €900,00 (Novecentos euros) mantendo-se as 28horas de 

trabalho semanal. 

Deliberação nº 79 

 

 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

Ordens de Pagamento 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 888 a 890 

e 892 a 966 no valor de 53.500,84 € (Cinquenta e três mil e quinhentos euros e 

oitenta e quatro cêntimos)  
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Operações de Tesouraria 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamento Operações de 

Tesouraria com o nº 891 no valor de 307,62 € (Trezentos e sete euros e 

sessenta e dois cêntimos) 

 

 

Balancete do Movimento de Fundos  

Presente balancete de tesouraria referente ao dia 08-08-2017 o qual apresenta 

um total de disponibilidade de 200.581,30 € (Duzentos mil quinhentos e oitenta 

e um euros e trinta 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: 

 

Tesoureira: 

 

Vogais: 

 

José Leonel de Jesus Silva 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Joaquim José Carrilho Pires 
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