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ATA NÚMERO DEZASSEIS 

 

Aos sete dias do mês de setembro 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 

 Joaquim José Carrilho Pires 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

1. Foi aprovada por unanimidade a Ata nº 15. 

 

2. Verificou-se a ausência justificada do vogal Manuel dos Santos Pereira 

 

3. Foram recebidos os membros da Comissão Executiva da Fag/2017- Feira de 

Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande Srs. Francisco Soares, Adriano 

Paiva, Andreia Santos, Antónia Simões, Cristiana Pereira e Tiago Lino que 

vieram apresentar o projeto e solicitar o habitual apoio da Junta de Freguesia 

para a 28ª edição do certame que terá lugar, como habitualmente nos 

Pavilhões da FAE, de 05 a 10 do próximo mês de Dezembro. 

O Sr. Francisco Soares começou por informar que a decisão de a próxima feira 

ter a duração de seis dias resultou da opinião de vários elementos ligados à 

iniciativa, incluindo os próprios Artesãos que acham demasiado longo o período 

de dez dias das anteriores edições e também porque há a necessidade tornar 

mais suave a despesa efetuada. 
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O Sr. Francisco Soares informou ainda que a organização pretende 

estabelecer uma parceria com a CEFAMOL no sentido daquela instituição se 

fazer representar na Feira com um stand com mostra da atividade do setor da 

indústria de moldes na Marinha Grande. 

O Sr. Adriano Paiva informou que para esta edição a publicidade será efetuada 

por uma agência especializada esperando que assim a ação se torne mais 

eficaz. 

A Comissão informou ainda que foram enviados convites para presença na 

Cerimónia de abertura aos Srs. Presidente da República Prof. Marcelo Rebelo 

de Sousa e 1º Ministro Dr. António Costa. 

A Presidente Isabel Freitas afirmou, em nome do Executivo, que a Junta de 

Freguesia está disponível para a habitual colaboração. 

 

4. O Executivo Permanente informou que a empresa contactada para a 

construção da obra de Remodelação/Ampliação do edifício da Junta de 

Freguesia por “ajuste direto” não aceitou a execução do trabalho por considerar 

insuficiente o preço fixado para o efeito. 

  

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapas de Trabalhos da primeira e segunda quinzena 

de agosto 

 Ponto Dois - Correspondência 

 Ponto Três – Deliberações  

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

 

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

agosto 

Presentes os mapas de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 

primeira e segunda quinzena de agosto. 

______________________________________________________________________ 
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 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente convite do Sport Operário Marinhense rececionado a 14 de 

agosto 2017, para a Cerimónia da Entrega de Prémios às equipas participantes 

no 29º Torneio de Voleibol de Praia de S. Pedro de Moel, no dia 20 de agosto 

de 2017 pelas 17h30, no areal da praia de S. Pedro de Moel. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente o Secretário Sr. Fernando 

Alves. 

 

2.2. Presente ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 21 de 

agosto 2017, a agradecer o apoio prestado na realização do “7º Concurso de 

Pesca da Amieirinha” e convite para o almoço e entrega de prémios, no dia 03 

de setembro de 2017, pelas 13h00.  

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente o Secretário Sr. Fernando 

Alves. 

 

2.3. Presente ofício do Pároco da Marinha Grande, rececionado a 21 de agosto 

de 2017, a agradecer o apoio prestado pela Junta de Freguesia na Festa em 

honra da padroeira de S. Pedro de Moel, Nº Srª da Piedade, com a atuação da 

Orquestra Ligeira da Marinha Grande no dia 23 de julho. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.4. Presente ofício da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, 

Recreio e Desporto, rececionado a 23 de agosto de 2017, a enviar a Nota 

Associativa com o nº 17 – Agosto 2017, a comunicar que a Assembleia da 

República aprovou por unanimidade a 7ª recomposição do Conselho 

Económico e Social, onde integra pela primeira vez esta Confederação. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

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

Galego, rececionado a 25 de agosto de 2017, a solicitar a marcação de 

audiência a fim de apresentarem o projeto da 28ª Feira Nacional de Artesanato 
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e Gastronomia da Marinha Grande, que irá realizar-se de 05 a 10 de Dezembro 

2017, no Parque Municipal de Exposições. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.6. Presente ofício do Futebol Clube “Os Belenenses”, rececionado a 25 de 

agosto de 2017, a enviar para conhecimento, a Lista dos Corpos Sociais para a 

época 2017/2018. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.7. Presente convite do Clube Desportivo Moitense, rececionado a 25 de 

agosto de 2017, para a Prova do circuito de Ciclismo na Moita, a realizar no dia 

28 de agosto 2017, pelas 17h30, seguida de um jantar a ser servido na 

esplanada do clube. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente Isabel Freitas 

 

2.8. Presente convite do Sporting Clube Marinhense, rececionado a 25 de 

agosto de 2017, para as Festas do clube a realizarem-se nos dias 01,02 e 03 

de setembro nas suas instalações. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente Isabel Freitas  

 

2.9. Presente ofício do Sport Operário Marinhense, rececionado a 01 de 

setembro de 2017, a agradecer todo o apoio prestado no 29º Encontro de 

Voleibol de Praia em S. Pedro de Moel. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.10. Presente ofício da ASURPI – Associação Sindical União de Reformados, 

Pensionistas e Idosos, rececionado a 31 de agosto de 2017, a enviar para 

conhecimento, a lista dos Novos Corpos Gerentes. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

 Ponto três – Deliberações 

 3.1. Presente ofício do Futebol Clube “Os Belenenses”, rececionado  a  23  de 



Junta de Freguesia da Marinha Grande 

 

  ………………………………………..  ATA nº 16 – 07-09-17………………………………….                                              

5 

agosto de 2017, a solicitar apoio financeiro para a realização de um Torneio de 

Futebol Formação do Escalão 2008/2009, a ter lugar na Festa de Arraial nos 

dias 22, 23 e 24 de setembro de 2017. 

 

Considerando tratar-se de uma iniciativa de uma das Associações da 

Freguesia, com interesse para as camadas jovens da população, 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 200,00€ (Duzentos euros). 

Deliberação nº 80 

 

3.2. Presente ofício da ADESER II – Associação para Desenvolvimento 

Económico e Social da Mª Grande- IPSS, rececionado a 30 de agosto de 2017, 

a solicitar apoio monetário para montagem de um stand na Feira Nacional de 

Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande 

 

Tendo em consideração o interesse da presença da instituição no evento onde 

dará a conhecer a sua atividade e fará a promoção de produtos regionais do 

Concelho da Marinha Grande, 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 272,00€ (duzentos e 

setenta e dois euros).  

Deliberação nº 81 

 

 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

Ordens de Pagamento 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 967 a 968, 

977 a 990 e 992 a 1030 no valor de 58.885,67 € (Cinquenta e oito mil  

oitocentos e oitenta e cinco euros e sessenta e sete cêntimos)  



Junta de Freguesia da Marinha Grande 

 

  ………………………………………..  ATA nº 16 – 07-09-17………………………………….                                              

6 

Operações de Tesouraria 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamento Operações de 

Tesouraria com o nº 969 a 976 e 991 no valor de 4.473,34 € (quatro mil 

quatrocentos e setenta e três euros e trinta e quatro cêntimos) 

 

Balancete do Movimento de Fundos  

Presente balancete de tesouraria referente ao dia 07-09-2017 o qual apresenta 

um total de disponibilidade de 152.910,41 € (cento e cinquenta e dois mil 

novecentos e dez euros e quarenta e um 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 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo  
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