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ATA NÚMERO DOIS 

 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, 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 

 Manuel dos Santos Pereira 

 Joaquim José Carrilho Pires 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

_____________________________________________________________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

1. Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 1. 

2. A Presidente solicitou a presença dos restantes membros do Executivo, que tenham 

disponibilidade, para que no próximo dia 24 estejam presentes na Escola Guilherme 

Stephens, local onde estará instalada a Assembleia de Voto referente ao ato eleitoral 

para eleição do novo Presidente da República, para eventual auxílio a eleitores com 

dificuldades de locomoção ou na localização das secções de voto que lhe estão 

destinadas. 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de janeiro  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de janeiro  

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

quinzena de janeiro. 
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 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente o email da Confraria da Sopa do Vidreiro, rececionado a 11 de janeiro 

de 2016, a convidar para o Almoço Tradicional de Confraternização do 18 de Janeiro, 

a ter lugar no próximo dia 18 de janeiro de 2016 pelas 13h, no Restaurante “Linitrutas”. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Não foi possível a presença de nenhum 

dos membros do Executivo.  

 

2.2. Presente o email da Escola Básica Guilherme Stephens, rececionado a 11 de 

janeiro de 2016, a convidar para assistir à Cerimónia do hastear da Bandeira Verde 

Eco - Escolas, inserida nas comemorações dos 20 anos do Programa Eco - Escolas, 

que se realizou no dia 11 de janeiro de 2016 pelas 12h15. 

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

presença de nenhum elemento da Junta de Freguesia. 

 

2.3. Presente o email da SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, 

rececionado a 12 de janeiro de 2016, a solicitar o agendamento de uma reunião com o 

intuito de dar a conhecer no âmbito da implementação de um projeto de 10 meses, 

com o intuito de conseguir, futuramente, assinar um acordo de cooperação com a 

segurança social para a implementação de um Centro de Atividades Ocupacionais, 

direcionado para pessoas com Esclerose Múltipla dos Concelhos de Leiria e Marinha 

Grande.   

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Ficou decidida a marcação de uma 

reunião em data a combinar. 

 

2.4. Presente o email da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da 

Marinha Grande, rececionado a 12 de janeiro de 2016, a convocar para uma reunião 

da Comissão Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Marinha 

Grande, a realizar-se no dia 13 de janeiro de 2016 às9h30. 

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

Junta de Freguesia. 

 

2.5. Presente o ofício da Polícia de Segurança Pública, rececionado a 14 de janeiro de 

2016, a enviar informação sobre a existência de dois burlões a operarem na nossa 

região fazendo-se passar por doutores/médicos ou funcionários da Segurança Social  
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apresentando-se às vítimas como pessoas que  poderão ajudá-las a terem descontos 

na área da saúde  ou a informar que podem trocar notas antigas, que inventam terem 

saído de circulação, por notas novas de igual valor que entregarão depois de retificada 

a situação.   

O Executivo da Junta  de Freguesia tomou conhecimento e o ofício foi afixado  para 

conhecimento público. 

 

2.6. Presente o ofício da Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, 

S.A., rececionado a 14 de janeiro de 2016, a convidar para participar na reunião da 

Comissão de Acompanhamento da VALORLIS, no próximo dia 28 de janeiro de 2016 

pelas 18h, nas instalações da Sede da Valorlis. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente e o 

Secretário da Junta de Freguesia. 

 

2.7. Presente o email do Sport Operário Marinhense, rececionado a 14 de janeiro de 

2016, a convidar para o Sarau e Jantar Comemorativo do 93.º Aniversário do Sport 

Operário Marinhense, a ter lugar no próximo dia 30 de janeiro de 2016 pelas vinte 

horas. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente e o 

Secretário da Junta de Freguesia. 

 

2.8. Presente o email da ACAMG – Associação Concelhia de Associações da Marinha 

Grande, rececionado a 19 de janeiro de 2016, a solicitar o Salão Nobre da Junta de 

Freguesia de Marinha Grande para a realização de uma formação para Dirigentes 

Associativos, a realizar-se no próximo dia 23 de janeiro de 2016 pelas 9h45. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. As instalações solicitadas foram cedidas. 

 

2.9. Presente o ofício do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, 

rececionado a 18 de janeiro de 2016, a convidar para a atividade “A ESCOLA 

CONVIDA UM LEITOR”, que é uma atividade da BECRE da Escola Nery Capucho que 

pretende contribuir para o desenvolvimento do gosto pela leitura nos alunos sendo 

também o objetivo do Plano Nacional de Leitura, irá decorrer entre 14 e 18 de março 

de 2016. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Senhora Presidente da 

Junta de Freguesia. 
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2.10. Presente o email da Comissão da Igreja de Picassinos, rececionado a 19 de 

janeiro de 2016, a enviar divulgação e a convidar para o evento “1.ª Mostra de Sopas”, 

a realizar-se na Igreja de Picassinos no próximo dia 30 de janeiro de 2016 pelas 19h. 

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

presença de nenhum membro do Executivo. 

 

2.11. Presente o ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 20 de 

janeiro de 2016, a convidar a Presidente da Junta  para as comemorações dos 20 

anos do Programa Eco-Escolas em Portugal, e do encerramento da atividade “ROTA 

DOS 20” promovida pela ADAE – Associação Bandeira Azul da Europa, a realizar no 

próximo dia 20 de janeiro de 2016 pelas 15h30, no Auditório do Edifício da 

Resinagem. 

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

presença da Presidente. 

 

2.12. Presente o ofício da Escola Secundária Eng.º Acácio Calazans Duarte, 

rececionado a 20 de janeiro de 2016, a agradecer pela atribuição de apoio para a 

equipa técnica do TEIP, no âmbito de uma ida à Vila Natal em Óbidos. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.13. Presente o email do ISDOM – Instituto Superior D. Dinis, rececionado a 21 de 

janeiro de 2016, a convidar para a inauguração da exposição temporária «Da sala de 

aula à fábrica», patente na Coleção Visitável “Esculpir o Aço”, a realizar-se no próximo 

dia 23 de janeiro de 2016 pelas 15h30, no Edifício da Resinagem. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.14. Presente ofício da socióloga Dr.ª Elizabete Carreira a comunicar que por motivos 

de ordem pessoal não poderá continuar a prestar serviço no GAP (Gabinete de Apoio 

Psicossocial) da Junta de Freguesia, na modalidade de Prestação de Serviços a 

Recibo Verde, pelo que terá que cessar a sua colaboração a partir do próximo dia 

trinta e um de Janeiro. 

 

 Ponto Três – Deliberações 

3.1. Presente o ofício do Sport Império Marinhense, rececionado a 14 de janeiro de 

2016, a solicitar apoio para a realização da Festa de Carnaval a ter lugar nos dias 6, 7 
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e 8 de fevereiro de 2016, incluindo um concurso de máscaras para crianças, no 

domingo de carnaval. 

 

Por se tratar de uma iniciativa já com alguma tradição, que habitualmente atrai à 

coletividade considerável número de sócios e outros habitantes da Freguesia, o 

Executivo da Junta, nos termos do disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir os prémios para o 

concurso de máscaras.  

Deliberação n.º 6 

 

3.2. Presente o ofício da COOPPOVO – Cooperativa de Consumo do Povo da Marinha 

Grande, rececionado a 14 de janeiro de 2016, a solicitar apoio financeiro para a 

publicação do livro «40 anos ao serviço do povo da Marinha Grande: A história da 

COOPPOVO pela voz dos seus Construtores», no âmbito das Comemorações do 40.º 

Aniversário da Cooperativa. 

Por se tratar da única Cooperativa deste género na freguesia da Marinha Grande e 

considerando o interesse histórico da iniciativa, o Executivo da Junta, nos termos do 

disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

deliberou, por unanimidade, atribuir apoio para a edição do livro a verba de 200 €  

(Duzentos Euros) correspondente ao valor  de quarenta exemplares.  

Deliberação n.º 7 

3.3 Na sequência da demissão apresentada pela socióloga do GAP e considerando a 

relevância do trabalho levado a efeito por este setor do gabinete junto de um número 

considerável de pessoas, na procura de apoio e soluções para as mais diversas 

carências e com objetivo de continuar a desenvolver esta atividade em toda a sua 

plenitude, a Presidente propôs a efetivação de um Contrato Programa com a ADESER 

II, a partir de 01 de Fevereiro, para cedência, por parte desta Instituição, de uma das 

técnicas ao seu  serviço . Os valores aqui em causa serão exatamente os mesmos 

que eram já anteriormente suportados por esta Junta de Freguesia, não trazendo 

aumento de encargos para estes serviços. 

 

Face ao exposto e atendendo a que existe necessidade do serviço em apreço, o 

Executivo deliberou concordar com a proposta da Senhora Presidente, que entrará em 

vigor a 01 de Fevereiro, precedida de contrato entre esta Junta e a Adeser II. 

Deliberação nº 8 

____________________________________________________________________ 
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 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 15/01/2016 o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de €244.641,00 (Duzentos e quarenta e quatro mil 

seiscentos e quarenta e um euros). 

 

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 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 

 

 

 

 


