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ATA NÚMERO DEZANOVE 

Aos trinta dias do mês de Setembro de dois mil e catorze, pelas dezanove 

horas, nas instalações da junta de Freguesia da Marinha Grande, sitas da Rua 

25 de Abril, reuniu em sessão extraordinária 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 - Admissão de Técnico com formação na área de Sociologia 

• Ponto Dois - Proposta de doação de viatura à Junta de Freguesia   

          

        

Ponto Um – Admissão de Técnico com formação na área de sociologia 

A Presidente prestou informações relativas ao convite à contratação por “recibo 

verde” para admissão de um Técnico com formação na área da Sociologia 

para, em conjunto com a Psicóloga que aqui presta serviço, formar um 

Gabinete Multidisciplinar para trabalho na vertente do Apoio Social prestado à 

população. 

Apenas uma pessoa, que preenche os requisitos exigidos, respondeu ao 

anúncio publicado.  
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Depois de apreciado e discutido o assunto o Executivo deliberou por 

unanimidade a contratação da Técnica Elisabete Carreira Figueira que iniciará 

funções no dia um de Outubro de dois mil e catorze. 

 

 

 Ponto Dois – Proposta de doação de viatura à Junta de Freguesia 

A Presidente apresentou a proposta feita pelo Freguês senhor Rui Manuel 

Lopes Ferreira para doação de uma viatura usada de transporte de 

passageiros marca Ford Trânsit -120 VAN.  

Como contrapartida o senhor Rui Ferreira propõe que a Junta de Freguesia 

solicite a alguns Clubes, que habitualmente utilizam viaturas desta Instituição 

em deslocações das suas equipas, que autorizem a colocação nas suas 

instalações desportivas de painéis com publicidade referente a uma Empresa 

que possui. 

O Secretário Fernando Alves e o Vogal Manuel Santos Pereira, anteriormente 

indicados para fazerem observação da viatura em causa, informaram os 

colegas do Executivo relativamente ao estado de conservação da mesma 

considerando que a viatura necessitará, naturalmente, de uma revisão geral 

sendo de opinião que é aceitável o seu estado de conservação.  

Analisado o assunto o Executivo deliberou aceitar a proposta que será 

apresentada em próxima Assembleia de Freguesia. (conforme “Ata de 

Aprovação Em Minuta” apensa à presente Ata de Reunião.   
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Por nada mais haver a tratar a Presidente deu por encerrada a reunião pelas 

vinte e três 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: 

 

 

 


