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ATA NÚMERO CATORZE 

 

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e quinze, 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 Pereira de Freitas com a presença dos 

seguintes vogais: 

 

    Fernando Manuel da Conceição Alves 

    Lara Marques Lino 

    José Leonel de Jesus Silva 

 Joaquim José Carrilho Pires 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Nesta reunião verificou-se a ausência justificada do Vogal Manuel dos Santos 

Pereira. 

 

2. Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 13. 

 

3. Foi recebido o Arquiteto Frederico Barosa que veio fazer apresentação do projeto 

de ampliação do Edifício da Junta de Freguesia de Marinha Grande que está a 

executar. 

_____________________________________________________________________________ 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de junho  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 
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 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de junho  

 

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

quinzena de junho. 

 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente o email da PVMG – Projetos de Vida Sénior, rececionado a 17 de junho 

de 2015, a convidar para o intercâmbio entre a Universidade Sénior da Marinha 

Grande e as Universidades Sénior de Benedita, Alpiarça e Pataias, que teve lugar no 

dia 19 de junho de 2015 pelas 14h00, no auditório do Edifício da Resinagem na 

Marinha Grande. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Por motivos de agenda não é possível a 

representação da Junta de Freguesia. 

 

2.2. Presente o ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura, 

rececionado a 17 de junho de 2015, a convidar para o almoço comemorativo do 67.º 

Aniversário desta Coletividade, que se realizou no dia 5 de julho de 2015 pelas 13h00, 

na sede da Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura. 

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

Freguesia. 

 

2.3. Presente o email da Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, 

rececionado a 18 de junho de 2015, a convidar para o almoço e entrega de prémios do 

“Torneio Nacional Ténis de Mesa 76.º Aniversário da Sociedade de Beneficência e 

Recreio 1.º de Janeiro”, que teve lugar no dia 20 de junho de 2015 pelas 13h00 o 

almoço e pelas 18h00 a entrega de prémios. 

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

Freguesia. 

 

2.4. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 18 de 

junho de 2015, a convidar para a Apresentação do Guia da História e Natureza – Praia 

da Vieira, que se realizou no dia 21 de junho de 2015 pelas 15h30, na Biblioteca de 

Instrução e Recreio na Praia da Vieira. 
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O Executivo da Junta tomou conhecimento. Por motivos de agenda não foi possível a 

representação da Junta de Freguesia. 

 

2.5. Presente o email do Rotary Clube da Marinha Grande, rececionado a 19 de junho 

de 2015, a convidar para a cerimónia de Transmissão de tarefas que teve legar no dia 

23 de junho de 2015 pelas 20h00, no Restaurante Pintainho Piu.   

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

Freguesia. 

 

2.6. Presente o ofício do ISLA – Instituto Superior de Línguas e Administração 

rececionado a 19 de junho de 2015, a enviar divulgação da oferta formativa do ISLA – 

Leiria, para o ano letivo 2015/2016. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Foi afixado nas instalações da Junta de 

Freguesia de Marinha Grande. 

 

2.7. Presente o email da PVMG – Projetos de Vida Sénior, rececionado a 22 de junho 

de 2015, a convidar para o encerramento efetivo do ano letivo, que se realizou no dia 

26 de junho de 2015, no Parque de Merendas da Portela. 

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

Freguesia. 

 

2.8. Presente o email do Centro de Saúde da Marinha Grande, rececionado a 24 de 

junho de 2015, a agradecer à Junta de Freguesia de Marinha Grande pela 

colaboração prestada, já pelo 2.º ano consecutivo na limpeza do espaço envolvente 

das instalações do Centro de Saúde, contribuindo para o bem-estar de todos quanto 

utilizam este espaço e dignificando as instalações dos serviços públicos. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.9. Presente o ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de Maio, rececionado a 

24 de junho de 2015, a convidar para o jantar de encerramento, que se realizou no dia 

27 de junho de 2015 pelas 20h00, no pavilhão da Sociedade de Instrução e Recreio 

1.º de Maio. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente o Vogal da Junta de 

Freguesia Ricardo Augusto Morais Galo. 
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2.10. Presente o ofício do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, 

rececionado a 25 de junho de 2015, a enviar o agradecimento da coordenadora da 

Escola Básica de Casal do Malta, Educadora Lúcia Lopes, pela rapidez e eficácia 

quando solicitado para reparações nas instalações escolares, pelo inestimável apoio 

ao sucesso do ano escolar, não esquecendo a presença nas nossas atividades. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.11. Presente o email do Clube Automóvel da Marinha Grande, rececionado a 25 de 

junho de 2015, a convidar para o almoço de abertura do Rallye Vidreiro Centro de 

Portugal 2015, que se realizou no dia 26 de junho de 2015 pelas 12h30, no 

Restaurante “O Pai dos Frangos”, na Praia Velha em São Pedro de Moel. Cerimónia 

de Partida do Rallye que teve lugar no dia 26 de junho de 2015 pelas 16h00, no 

Parque da Cerca, Cerimónia de entrega de prémios que se realizou no dia 27 de junho 

de 2015 pelas 18h30, no Parque da Cerca.  

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

Presidente da Junta de Freguesia. 

 

2.12. Presente o ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de Maio, rececionado 

a 25 de junho de 2015, a enviar os documentos referentes ao Plano de Atividades e 

Orçamento para o Biénio 2015/2016. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.13. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 26 de 

junho de 2015, a convocar para a reunião do Conselho Local de Ação Social, que se 

realizou no dia 1 de julho de 2015 às 18h00, na Biblioteca Municipal da Marinha 

Grande. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a representante do 

Gabinete de Apoio Psicossocial da Junta de Freguesia Elisabete Carreira. 

 

2.14. Presente o email da Âncora Editora, Instituto Politécnico de Leiria e os 

Deputados Eleitos pelo Circulo Eleitoral de Leiria, rececionado a 26 de junho de 2015, 

a convidar para o lançamento do Livro Leiria e a Democracia – 40 anos. Testemunhos, 

coordenação de Laura Esperança, que teve lugar no dia 1 de junho de 2015 pelas 

18h00, na Biblioteca José Saramago da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 

Leiria. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  
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2.15. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 26 de 

junho de 2015, a convocar para a reunião do Conselho Municipal de Educação, que 

teve lugar no dia 8 de julho de 2015 pelas 14h30, no auditório da Biblioteca Municipal 

da Marinha Grande. 

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

Freguesia. 

 

2.16. Presente o email da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, rececionado a 30 de 

junho de 2015, a convidar para a Sessão Solene Comemorativa do 30.º Aniversário de 

Elevação de Vieira de Leiria a Vila, que se realizou no dia 11 de julho de 2015 pelas 

11h00 no Auditório da Junta de Freguesia. 

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

Freguesia. 

 

2.17. Presente o ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Um Dia Pela Vida na 

Marinha Grande, rececionado a 30 de junho de 2015, a convidar para a Festa de 

Encerramento desta iniciativa, que se realizou no dia 4 de julho de 2015 pelas 9h00, 

no Parque da Cerca da Marinha Grande. 

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

Freguesia. 

 

2.18. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 30 de junho 

de 2015, a convidar para o almoço da Festa Anual, que teve lugar no dia 5 de julho de 

2015 pelas 12h30, nas instalações da coletividade. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Por motivos de agenda não foi possível a 

representação da Junta de Freguesia. 

 

2.19. Presente o ofício do Sport Império Marinhense, rececionado a 30 de junho de 

2015, a convidar para o almoço comemorativo do 92.º Aniversário do clube, que se 

realizou no dia 5 de julho de 2015 pelas 13h00. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente o Vogal desta Junta de 

Freguesia José Leonel de Jesus Silva. 

 

2.20. Presente o email da CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento 

Parental, rececionado a 02 de julho de 2015, a enviar informação relativamente à 



Junta de Freguesia da Marinha Grande 

 

  ………………………………………ATA N.º 14 - 09-07-2015………………………………….                                              

6 

mudança de instalações, que agora encontram-se na antiga fábrica da IVIMA, Avenida 

1.º de Maio, 1.º andar – torreão central. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.21. Presente o email da VALORLIS, rececionado a 03 de julho de 2015, a enviar 

informação relativamente ao Projeto de Compostagem Doméstica, Técnicos da 

Valorlis irão visitar alguns dos compositores entregues aos munícipes desta freguesia, 

estas visitas decorrem de julho a outubro de 2015. Neste sentido solicitam a 

divulgação desta iniciativa e esclarecimento dos munícipes. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.22. Presente o ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 03 de 

julho de 2015, a enviar convocatória para a reunião do Conselho Local de Ação Social, 

que teve lugar no dia 10 de julho de 2015 pelas 18h00, no auditório da Biblioteca 

Municipal da Marinha Grande. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a representante do 

Gabinete de Apoio Psicossocial da Junta de Freguesia Elisabete Carreira. 

 

2.23. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 07 de 

julho de 2015, a enviar convite para a inauguração da exposição “António Esteves, a 

arte de trabalhar o vidro”, que se realizou no dia 11 de julho de 2015 pelas 17h00, no 

Museu do Vidro – Palácio Stephens, na Marinha Grande. 

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

Freguesia. 

 

2.24. Presente o email do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, rececionado a 

08 de julho de 2015, a enviar convite para a entrega de prémios do Torneio de Futsall / 

2015, que teve lugar no dia 12 de julho de 2015 pelas 17h00, no Pavilhão 

Gimnodesportivo da Escola Nery Capucho. 

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

Freguesia. 

 

2.25. Presente o ofício da SPM – Associação para a Promoção do Turismo de S. 

Pedro de Moel, rececionado a 08 de julho de 2015, a enviar documentos referentes à 

Ata de Tomada de Posse, Declaração de não dívida das Finanças, estatutos da 
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Associação, Balanço de 2014, Demonstração de Resultados de 2014, Balancete Geral 

e Extrato de Diários de 2014 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

____________________________________________________________________________ 

 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente o ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, rececionado a 

11 de junho de 2015, a solicitar apoio financeiro para a organização da Fase Final do 

Campeonato Nacional de Andebol de Juniores Femininos que teve lugar no Pavilhão 

Municipal da Marinha Grande nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2015. Na qual esteve 

presente a equipa representante desta Associação.  

 

Considerando tratar-se de um campeonato de âmbito Nacional organizado por uma 

coletividade da Freguesia, que integra na disputa desta modalidade uma equipa em 

sua representação, que conta com a participação de um considerável número de 

clubes oriundos de outras regiões do país, 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 53 

 

3.2. Presente o email do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família – Agrupamento de 

Escolas Marinha Grande Poente, rececionado a 16 de junho de 2015, a solicitar apoio 

financeiro para os bilhetes de comboio para a realização de uma atividade em São 

Martinho do Porto, no âmbito das Férias de Verão, que realizar-se-á em julho, 

participarão cerca de 40 crianças compreendidas entre os 6 e os 10 anos de idade, 

acompanhadas de 3 técnicos. O valor médio por criança é de 5,50€. 

 

Tendo em consideração o interesse da iniciativa para o processo educativo dos 

alunos, 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 para o valor 

de 80,00€ (Oitenta euros) (2,00€ por aluno). 

Deliberação n.º 54 

 

3.3. Presente o ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, rececionado a 

24 de junho de 2015, a solicitar apoio financeiro para o XI Torneio de Andebol de Praia 
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de São Pedro de Moel, que teve lugar nos dias 5, 6 e 7 de julho de 2015. Apresentam 

um orçamento previsto de 6000 euros. 

 

Por se tratar de um acontecimento desportivo com alguma tradição e considerando o 

interesse a nível desportivo e turístico do evento que traz à nossa praia grande 

número de participantes e adeptos desta modalidade desportiva, 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 500,00€ (Quinhentos euros). 

Deliberação n.º 55 

 

3.4. Presente o ofício da AMI – Fundação de Assistência Médica Internacional, 

rececionado a 25 de junho de 2015, a solicitar apoio financeiro para ajudar utentes de 

forma individual em situação de pobreza. 

 

Considerando os serviços humanitários prestados por esta instituição, 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 60,00€ (Sessenta 

euros). 

Deliberação n.º 56 

 

3.5. Presente o ofício da ESAE – Escola Superior de Altos Estudos, rececionado a 25 

de junho de 2015, a solicitar acolhimento da aluna Fabiana Fontinha Guedes, para o 

ano letivo 2015/2016 no âmbito do estágio curricular do 2,º ano do Curso de 2.º Ciclo 

em Psicologia Clínica do Instituto Superior Miguel Torga. O referido estágio tem uma 

carga horária anual de 420 horas decorrem durante um ano letivo (média semanal de 

14 horas que podem ser reajustadas de acordo com os vossos interesses) estando o 

seu início previsto para outubro de 2015 e o términus para junho de 2016. A aluna terá 

o acompanhamento de um Orientador (Psicólogo) designado pela Junta de Freguesia 

e de um Supervisor indicado pelo Instituto Superior Miguel Torga. 

 

Considerando o interesse da iniciativa para a formação académica da aluna, natural e 

residente na Freguesia, 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, 

aprovar a efetivação do referido estágio. 

Deliberação n.º 57 
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3.6. Presente o ofício do Atlético Clube Marinhense, rececionado a 30 de junho de 

2015, a solicitar apoio financeiro para a participação da equipa de iniciados B no 

Torneio Internacional Ibercup no Estoril, integrados no Grupo C – U14, que decorreu 

entre 30 de junho e 5 de julho de 2015. Por se tratar de um grande evento, os custos 

ascendem a mais de 3500€. 

Considerando tratar-se de um acontecimento de âmbito internacional, onde estiveram 

presentes equipas representantes dos mais prestigiados clubes Nacionais e de 

diversos Países, sendo, também por isso, importante a participação de um Clube da 

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 350,00€ (Trezentos e cinquenta euros). 

Deliberação n.º 58 

 

3.7. Presente o ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Um Dia Pela Vida, 

rececionado a 30 de junho de 2015, a solicitar apoio financeiro para a realização da 

festa de Encerramento da iniciativa Um Dia Pela Vida. 

 

Considerando a natureza do evento, que visou a angariação de fundos para a ajuda 

no combate a uma doença que afeta considerável número de pessoas, algumas delas 

naturais ou residentes na freguesia, 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 750,00€ (Setecentos e cinquenta euros). 

Deliberação n.º 59 

 

3.8. Presente o ofício do Clube Automóvel da Marinha Grande, rececionado a 03 de 

julho de 2015, a solicitar apoio financeiro para a realização do Rallye Vidreiro Centro 

de Portugal 2015, na organização desta prova estão envolvidas cerca de 800 pessoas. 

 

Considerando tratar-se de um acontecimento de âmbito Nacional, com evidente 

interesse a nível desportivo e turístico que atrai à Marinha Grande considerável 

número de visitantes dando a conhecer alguns dos mais belos recantos da Freguesia, 

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 500,00€ 

(Quinhentos euros). 

Deliberação n.º 60 

____________________________________________________________________________ 
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 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

Ordens de Pagamento: 

 

Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento do n.º 

649 a 667, 677 a 704, 706 a 749 no valor de €6.6061,42 (Seis mil seiscentos e 

sessenta e um euros e quarenta e dois cêntimos). 

 

Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria: 

 

Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento 

Operações de Tesouraria com o n.º 668 a 676 e 705, no valor de 3.717,63€. (Três mil 

setecentos e dezassete euros e sessenta e três cêntimos). 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 06/07/2015 o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de €175.226,30 (Cento e setenta e cinco mil duzentos 

e vinte e seis 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: 

 

Tesoureiro: 

 

Vogais: 

 

José Leonel de Jesus Silva 
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Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 


