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AAAATA NÚMERO TA NÚMERO TA NÚMERO TA NÚMERO DEZASSEDEZASSEDEZASSEDEZASSETETETETE    

 

Aos sete dias do mês de Novembro de dois mil e treze, pelas dezoito horas e 

quarenta e cinco minutos, e 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  

•   Ricardo Augusto Morais Galo  

____________________________________________________________________ 

    

ANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIA    

    

1. 1. 1. 1. Recebida    a Direcção do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, a 

solicitar apoio para as Comemorações do Octogésimo Aniversário do “18 de 

Janeiro de 1934”. A iniciar a reunião a Presidente do Sindicato Dª Etelvina, 

agradeceu o facto de ter sido aceite a reunião solicitada, saudou o novo Executivo 

e ofereceu os préstimos da instituição para o que for necessário. Seguidamente a 

Presidente passou a informar que é intenção do Sindicato adquirir uma peça em 

vidro alusiva à efeméride a ser colocada junto à Casa Museu 18 de Janeiro, para 

a qual solicita o apoio da Junta de Freguesia. 

Ficou deliberado que o Sindicato defina o que exatamente pretende, e apresente 

o respetivo orçamento para que a Junta de Freguesia possa analisar o assunto e 

concluir em que medida poderá prestar colaboração. 
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ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA    
    

� Ponto Um Ponto Um Ponto Um Ponto Um ----    Mapa de Trabalhos da 2ª de Outubro Mapa de Trabalhos da 2ª de Outubro Mapa de Trabalhos da 2ª de Outubro Mapa de Trabalhos da 2ª de Outubro     

� Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois ----    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência        

� PontoPontoPontoPonto    Três Três Três Três ----    Apoios Solicitados Apoios Solicitados Apoios Solicitados Apoios Solicitados ----    DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações    

� Ponto QuatroPonto QuatroPonto QuatroPonto Quatro----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

� Ponto Cinco Ponto Cinco Ponto Cinco Ponto Cinco ––––    Outros assuntosOutros assuntosOutros assuntosOutros assuntos    

 

    

� Ponto UmPonto UmPonto UmPonto Um    ----    Mapa de Trabalhos da 2ª de Outubro Mapa de Trabalhos da 2ª de Outubro Mapa de Trabalhos da 2ª de Outubro Mapa de Trabalhos da 2ª de Outubro     

    

Presente Mapa de Trabalhos, com a informação dos trabalhos realizados na 

2ªquinzena de Outubro. 

- Durante a discussão do ponto, o Vogal Joaquim José Carrilho questionou se 

será possível a distribuição de um mapa, com definição da área de intervenção da 

responsabilidade da Junta de Freguesia. 

A Presidente Isabel Freitas, informou que existe um mapa com os dados 

solicitados, embora de difícil consulta por ser um mapa de grandes dimensões. 

    

    

� PontoPontoPontoPonto    DoisDoisDoisDois    ----    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência    

    

1111. Presente convite da SPEM SPEM SPEM SPEM ---- Sociedade Portuguesa de Esclerose MúltiplaSociedade Portuguesa de Esclerose MúltiplaSociedade Portuguesa de Esclerose MúltiplaSociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, 

datado de 28 de Outubro 2013 e rececionado a 29 de Outubro do mesmo ano, 

para a comemoração do Dia de S. Martinho, realizando um Magusto na sua sede 

no dia 10 de Novembro.  

O Executivo tomou conhecimento, mas não foi possível estar alguém presente. 

 

2. 2. 2. 2. Presente convite da ASURPIASURPIASURPIASURPI – Associação Sindical União dos Reformados, Associação Sindical União dos Reformados, Associação Sindical União dos Reformados, Associação Sindical União dos Reformados, 

Pensionistas e IdososPensionistas e IdososPensionistas e IdososPensionistas e Idosos, datado de 29 de Outubro 2013 e rececionado a 04 de 

Novembro do mesmo ano, para o Almoço/Convívio “O Natal do Reformado”, o 

qual está marcado para o dia 15 de Dezembro 2013 no Parque Municipal de 

Exposições. 
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O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente da Junta, Isabel 

Freitas. 

 

3. 3. 3. 3. Presente ofício da DGAL DGAL DGAL DGAL ––––    Direcção Geral das AuDirecção Geral das AuDirecção Geral das AuDirecção Geral das Autarquias Locaistarquias Locaistarquias Locaistarquias Locais    rececionado a 

05 de Novembro de 2013, a apresentar    cumprimentos e a saudar esta autarquia 

local e os novos eleitos locais. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

4. 4. 4. 4. Presente ofício da Igreja Universal do Reino de Deus Igreja Universal do Reino de Deus Igreja Universal do Reino de Deus Igreja Universal do Reino de Deus datado de 31 de Outubro 

de 2013 e rececionado a 05 de Novembro do mesmo ano, a felicitar a Srª 

Presidente pela vitória nas eleições autárquicas e a apresentar os seus 

cumprimentos. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

5. 5. 5. 5. Presente convite da ValorlisValorlisValorlisValorlis    datado de 30 de Outubro de 2013 e rececionado 

no dia 01 de Novembro do mesmo ano, para participar na reunião da Comissão 

de Acompanhamento da Valorlis no próximo dia 28 de Novembro, pelas 16.30 H, 

nas instalações da sede da Valorlis. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente da Junta Isabel 

Freitas. 

 

6. 6. 6. 6. Presente ofício da DSRDSRDSRDSR Leiria datado de 05 de Novembro de 2013 e 

rececionado no mesmo dia, a convidar para uma sessão de 

Formação/Esclarecimento para as freguesias da Região Centro, subordinada ao 

tema “Temas Essenciais para Governar as Freguesias”, organizada entre a 

Secretaria de Estado da Administração Local (SEAL) e a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) no próximo dia 13 

de Novembro pelas 9.00h em Coimbra. 

Para participação na sessão de Formação, foram nomeadas do Executivo a Srª 

Presidente Isabel Freitas, a Tesoureira Lara Lino, e da secretaria a funcionária 

Graça Órfão (Assistente Técnica). 

 

 



Junta de Freguesia da Marinha Grande 
 

______________________________ATA Nº 17 - 07-11-2013 _______________________________ 

 4 

� Ponto TrêsPonto TrêsPonto TrêsPonto Três    ----    Apoios Solicitados Apoios Solicitados Apoios Solicitados Apoios Solicitados ----    DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações    

    

7. 7. 7. 7. Presente ofício do Clube Desportivo e Recreativo da AmieiraClube Desportivo e Recreativo da AmieiraClube Desportivo e Recreativo da AmieiraClube Desportivo e Recreativo da Amieira, datado de 04 de 

Outubro de 2013 e rececionado no dia 28 de Outubro do mesmo ano, a solicitar 

apoio financeiro para a realização de um espetáculo de Hip-Hop, que envolve a 

participação de cerca de 150 crianças e jovens. 

 

Sendo uma iniciativa que irá ter a participação de 150 jovens, promovendo a 

motivação dos mesmos à frequência da Coletividade e pelo convívio entre pares e 

intergeracional, o Executivo da Junta nos termos do disposto na alínea I) do Nº 6, 

do Artº 34, da Lei nº 169/99 republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

deliberou por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, atribuir um apoio monetário no valor de € 150,00150,00150,00150,00 

(cinto e cinquenta euros). 

Deliberação nº 57Deliberação nº 57Deliberação nº 57Deliberação nº 57    

 

 8. 8. 8. 8. Presente ofício da Associação Portuguesa Amigos de Raoul FollereauAssociação Portuguesa Amigos de Raoul FollereauAssociação Portuguesa Amigos de Raoul FollereauAssociação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau 

rececionado a 04 de Novembro de 2013, a informar que promove anualmente 

uma venda de Postais de Natal, junto enviam um Catálogo com amostras dos 

mesmos e informam que o produto das vendas é uma importante fonte de receita, 

contribuindo para aliviar o sofrimento a quem pouco ou nada tem. 

 

Por se tratar de uma associação humanitária que tem como objetivo principal a 

luta contra a Lepra e todas as lepras do Mundo, o Executivo nos termos do 

disposto na alínea I) do Nº 6, do Artº 34, da Lei nº 169/99 republicada pela Lei 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,  adquirir 100 postais 100 postais 100 postais 100 postais 

alusivos ao Natal, pelo valor de alusivos ao Natal, pelo valor de alusivos ao Natal, pelo valor de alusivos ao Natal, pelo valor de €€€€    25,00 e25,00 e25,00 e25,00 e atribuir um valor monetário no valor de atribuir um valor monetário no valor de atribuir um valor monetário no valor de atribuir um valor monetário no valor de 

€€€€150,00150,00150,00150,00 (cento e cinquenta euros), para apoio aos projetos, promovidos pela 

APARF. 

Deliberação nDeliberação nDeliberação nDeliberação nºººº    58585858    

 

9. 9. 9. 9. Presente ofício da    ASURPI ASURPI ASURPI ASURPI ––––    Associação SindicalAssociação SindicalAssociação SindicalAssociação Sindical    União dos Reformados, União dos Reformados, União dos Reformados, União dos Reformados, 

Pensionistas e IdososPensionistas e IdososPensionistas e IdososPensionistas e Idosos datado de 22 de Outubro 2013 e rececionado a 28 de 

Outubro do mesmo ano, a solicitar apoio para a realização do já habitual almoço 
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de Natal do Reformado, que se realiza no dia 15 de Dezembro 2013 no Pavilhão 

nº 1 do Parque Municipal de Exposições da Marinha Grande. 

    

Por se tratar de uma iniciativa que se realiza há já vários anos e que proporciona 

um momento de confraternização e um almoço condigno para os idosos e 

reformados da freguesia, o Executivo nos termos do disposto na alínea I) do Nº 6, 

do Artº 34, da Lei nº 169/99 republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

deliberou por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, atribuir um apoio monetário no valor de € 1.750,00€ 1.750,00€ 1.750,00€ 1.750,00 

(mil setecentos e cinquenta euros). 

Deliberação nº 59Deliberação nº 59Deliberação nº 59Deliberação nº 59    

    

10. 10. 10. 10. Presente ofício da Fábrica da Igreja Paroquial de Marinha Grande Fábrica da Igreja Paroquial de Marinha Grande Fábrica da Igreja Paroquial de Marinha Grande Fábrica da Igreja Paroquial de Marinha Grande ––––    Capela de Capela de Capela de Capela de 

Albergaria (secção Recreativa e CulturalAlbergaria (secção Recreativa e CulturalAlbergaria (secção Recreativa e CulturalAlbergaria (secção Recreativa e Cultural)))) datado de 30 de Outubro 2013 e 

rececionado a 05 de Novembro do mesmo ano, a solicitar apoio monetário e 

algumas lembranças alusivas à freguesia, para o 21º Encontro Todo-o-Terreno de 

Albergaria que se realiza no dia 07 de Dezembro 2013.         

 

Considerando que esta é uma prova que trás à nossa cidade mais umas centenas 

de visitantes, contribuindo para a dinamização desta modalidade e divulgação da 

nossa região, o Executivo da Junta nos termos do disposto na alínea I) do nº 6, do 

Artº 34, da Lei nº 169/99 republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

deliberou por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, atribuir um apoio monetário no valor de € 222250,00 50,00 50,00 50,00 

(duzentos e cinquenta euros). 

Deliberação nº 60Deliberação nº 60Deliberação nº 60Deliberação nº 60    

    

 

� Ponto QuatroPonto QuatroPonto QuatroPonto Quatro    ----    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

    

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

Ordens de PagamentoOrdens de PagamentoOrdens de PagamentoOrdens de Pagamento::::    

Do nº nº nº nº nº 868686861 ao nº 8791 ao nº 8791 ao nº 8791 ao nº 879, que totalizam €€€€    5555....165165165165,,,,88882222    (cinco mil cento e sessenta e 

cinco euros  e oitenta e dois cêntimos) 
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Balancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de FundosBalancete do Movimento de Fundos    

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 06060606----11111111----2013201320132013, o qual 

apresenta um total de disponibilidade no valor de € € € € 414141410000....659659659659,,,,70 70 70 70 ((((quatrocentos e quatrocentos e quatrocentos e quatrocentos e 

dezdezdezdez    mil mil mil mil seiscentos e cinquenta e noveseiscentos e cinquenta e noveseiscentos e cinquenta e noveseiscentos e cinquenta e nove    euros e seeuros e seeuros e seeuros e setenta tenta tenta tenta cêntimoscêntimoscêntimoscêntimos))))    

 

�     

� Ponto Ponto Ponto Ponto CincoCincoCincoCinco    ––––    DiversoDiversoDiversoDiversossss    

 

- O Vogal Manuel dos Santos Pereira perguntou se existe alguma informação 

relativa à conclusão dos trabalhos de limpeza da Mata Nacional, na zona da 

Ponte Nova ao Canto do Ribeiro. 

A Presidente respondeu que a informação que lhe chegou, é de que para que 

a situação fique normalizada, será necessário (por questões de origem 

técnica) que decorra o período que abrange as quatro estações do ano. 

 

-  O Vogal José Leonel de Jesus Silva propôs que no próximo ano, a Junta 

de Freguesia tome a iniciativa de em colaboração com os Estabelecimentos 

de Ensino, motivar grupos de alunos a procederem ao repovoamento dos 

cursos de água existentes no concelho, com espécies piscícolas que se 

possam adaptar ao meio em causa e que em alguns casos já ali existiram, 

sendo sua opinião que para além do aspeto educativo que a iniciativa encerra, 

poderá contribuir para uma atitude mais cuidada em relação ao problema da 

poluição que agora se verifica. 

 

- A terminar a reunião a Presidente falou sobre a representação da Junta de 

Freguesia na FAG/2013, informando que vamos estar presentes com um 

Stand onde serão recordados aspetos referentes às antigas 

Tabernas/Mercearias, que no passado existiram na nossa freguesia. 

 

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

vinte e uma horas e quinze minutos, da mesma se lavrou a presente ata, que 

depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.  
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Presidente: 

 

Tesoureira: 

 

Secretário: 

 

VVVVOGAISOGAISOGAISOGAIS: 

 

Manuel dos Santos Pereira: 

 

José Leonel de Jesus Silva:  

 

Joaquim José Carrilho Pires: 

 

Ricardo Augusto Morais Galo: 
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