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ATA NÚMERO SEIS 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de março 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 

 Manuel dos Santos Pereira 

 Joaquim José Carrilho Pires 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

_____________________________________________________________________________ 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três - Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Foram aprovadas por unanimidade as atas n.º 4 e 5. 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de março 

 

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

quinzena de março.  

 

___________________________________________________________________ 
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 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente o email da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, rececionado 

a 6 de março de 2015, a convidar para a sessão de divulgação do Centro 2020, que se 

realizou no passado dia 10 de março de 2015, pelas 14h30m no Teatro José Lúcio da 

Silva, em Leiria. 

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

Freguesia. 

 

2.2. Presente o email da ADESER, rececionado a 6 de março de 2015, a convidar 

para o Seminário de competências profissionais, pessoais e familiares “É tempo de…”, 

a realizar-se no próximo dia 27 de março de 2015 pelas 9h, no Edifício da Resinagem. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Tesoureira da Junta de 

Freguesia. 

 

2.3. Presente o email da Unidade de Cuidados na Comunidade da Marinha Grande, 

rececionado a 6 de março de 2015, a enviar o resumo do Encontro “A Saúde na nossa 

Comunidade”, que se realizou no dia 27 de fevereiro de 2015, no Auditório da 

Resinagem da Câmara Municipal da Marinha Grande. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.4. Presente o ofício da Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, 

rececionado a 6 de março de 2015, a agradecer o reconhecimento e generosa 

colaboração no valor de €150,00, atribuído pela Junta de Freguesia da Marinha 

Grande. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.5. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 9 de 

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

se realizou no dia 19 de março de 2015, pelas 14h no Auditório da Resinagem, com a 

seguinte ordem de trabalhos: Tomada de posse de novos membros, Revisão da Carta 

Educativa – Ponto de situação, Apresentação das Intervenções de qualificação e 

requalificação do parque escolar previstas para 2015, Discussão e aprovação das 

linhas orientadoras para o ano letivo 2015/2016, Outros assuntos. 

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

Freguesia. 
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2.6. Presente o email da PVMG – Projetos de Vida Sénior, rececionado a 9 de março 

de 2015, a convidar para a Conferência “Doenças Raras em Portugal”, organizada 

pela Associação Nevo Portugal e a PVMG – Projetos de Vida, Cooperativa Social, 

Cultural e Lúdica Sénior da Marinha Grande, a realizar-se no próximo dia 26 de março 

de 2015, pelas 14h30 no Auditório do Edifício da Resinagem na Marinha Grande. 

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

Freguesia. 

 

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

Grande, rececionado a 10 de março de 2015, a enviar ofício a informar dos novos 

órgãos sociais para 2015/2018 e solicitação de reunião. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. A reunião ficou agendada para a próxima 

reunião do Executivo. 

 

2.8. Presente o ofício da Associação de Produtores Florestais dos Concelhos de 

Alcobaça e Nazaré, rececionado a 11 de março de 2015, a informar sobre 

Licenciamentos de Plantações, devido ao novo regime jurídico aplicável às “ações de 

arborização e rearborização”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, 

que entrou em vigor no dia 17 de outubro de 2013. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. O folheto informativo foi afixado. 

 

2.9. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 18 de março 

de 2015, a enviar a ata com o Relatório de Contas aprovado e a ata com a eleição da 

nova Direção para 2015, envio do relatório de contas geral do clube e o relatório de 

contas da Escola de Música e Orquestra. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.10. Presente o ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 18 de 

março de 2015, a enviar convite para a inauguração da exposição, Segunda Vida – 

Design de vidro reciclado da Finlândia, que se realizou no dia 21 de março pelas 

16h00, no Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do Vidro – Edifício da 

Resinagem. 

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

Freguesia. 

 



Junta de Freguesia da Marinha Grande 

 

  ………………………………………ATA N.º 06 - 25-03-2015………………………………….                                              

4 

2.11. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 18 de 

março de 2015, a enviar informação dos novos corpos gerentes para 2015, data da 

realização da Festa de Arraial e informam da disponibilidade da sua Orquestra para 

possíveis atuações. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

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

rececionado a 18 de março de 2015, a agradecer à Junta de Freguesia da Marinha 

Grande, pelo trabalho realizado pelos funcionários no corte do mato e limpeza do 

complexo desportivo no Pilado. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.13. Presente o email do Clube dos Músicos da Marinha Grande, rececionado a 18 

de março de 2015, a convidar para o 1.º Festival de Poesia da Marinha Grande, que 

se realizou nos dias 21 e 22 de março de 2015. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.14. Presente o ofício da ASURPI – Associação Sindical União dos Reformados 

Pensionistas e Idosos, rececionado a 20 de março de 2015, a convidar para as 

Comemorações do seu 36.º Aniversário, a realizar-se no próximo dia 18 de abril de 

2015, com um almoço pelas 13h00 na Coopovo, seguindo-se um espetáculo Coral no 

Auditório da Resinagem. 

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

Freguesia. 

 

2.15. Presente o email da ANAFRE, rececionado a 23 de março de 2015, a enviar 

convocatória para a próxima reunião do Conselho Diretivo da ANAFRE Distrital, a 

realizar-se no próximo dia 10 de abril de 2015, na vila do Juncal. 

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

Freguesia. 

 

2.16. Presente o email da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

rececionado a 23 de março de 2015, a informar sobre a disponibilidade dos 

documentos relativos ao XXII Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, a ter lugar em Tróia, nos próximos dias 27 e 28 de março de 2015. 
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O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Presidente da Junta de 

Freguesia. 

 

2.17. Presente o ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro, rececionado a 25 de 

março de 2015, a convidar para a Sessão de apresentação e lançamento do projeto 

Um Dia Pela Vida, a ter lugar na Casa da Cultura – Teatro Stephens, no próximo dia 

29 de março de 2015, pelas 16 horas. 

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

Freguesia. 

 

 

 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente requerimento da freguesa Carmen Inácia Marcelino, rececionado a 16 

de janeiro de 2015, a solicitar transladação das ossadas do seu marido José Pereira 

do Cemitério Municipal da Marinha Grande para a sepultura n.º 274, do Cemitério do 

Pilado. 

 

Ao abrigo da lei vigente o Executivo deliberou, por unanimidade, conceder à referida 

freguesa o pedido solicitado, da sepultura em causa. 

Deliberação n.º 20 

 

3.2. Presente o ofício da Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande – Igreja de 

Santo António – Picassinos, rececionado a 19 de fevereiro de 2015, a solicitar apoio 

financeiro para os Festejos em Honra de Santo António, a realizar-se nos dias 12, 13 e 

14 de junho de 2015. 

   

Considerando que se trata de uma iniciativa que tem como objetivo angariar fundos 

para a Igreja de Santo António - Picassinos, 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 €150,00 (Cento e cinquenta euros), 

para flores. 

Deliberação n.º 21 

 

3.3. Presente o ofício da SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, 

rececionado a 3 de março de 2015, a solicitar apoio financeiro para o ano de 2015. 
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Junto enviam o relatório de contas de 2014, plano de atividades de 2015 e orçamento 

para 2015. 

Considerando que se trata de uma instituição particular de solidariedade social e 

desenvolver um leque de atividades interessantes ao longo do ano, com os portadores 

de Esclerose Múltipla e seus familiares, 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 22 

 

3.4. Presente o ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, rececionado a 

11 de março de 2015, a solicitar patrocínio para a realização do 2.º Torneio de Futsal 

Inter-Coletividades e Associações, a realizar-se nos próximos dias 3, 4, 5, 10, 11 e 12 

de julho de 2015, que irá decorrer no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária 

Nery Capucho. 

 

Considerando que se trata de uma iniciativa que envolve as várias associações da 

freguesia e muitos atletas, 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 €200,00 (Duzentos euros). 

Deliberação n.º 23 

 

Durante a discussão deste assunto o Vogal do Executivo José Leonel de Jesus Silva  

se ausentou da reunião na discussão e deliberação deste assunto, por  fazer parte dos 

Órgãos Sociais desta coletividade. 

 

3.5. Presente o ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, rececionado a 

11 de março de 2015, a solicitar apoio financeiro para a remodelação das casas de 

banho existentes, estimam uma despesa no valor de €12,800 (Doze mil e oitocentos 

euros). Estas obras serão realizadas por administração direta por parte da Direção da 

Coletividade. 

 

Considerando a necessidade da remodelação das casas de banho, 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 €1280,00 (Mil duzentos 

e oitenta euros). 

Deliberação n.º 24 
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Durante a discussão deste assunto o Vogal do Executivo José Leonel de Jesus Silva  

se ausentou da reunião na discussão e deliberação deste assunto, por  fazer parte dos 

Órgãos Sociais desta coletividade. 

 

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

rececionado a 18 de março de 2015, a solicitar o apoio da Junta de Freguesia, no 

fornecimento de 24 medalhas para entregar aos participantes nas comemorações do 

41.º Aniversário do 25 de Abril. 

 

Por se tratar de um evento desportivo com alguma tradição e considerando que este é 

já um evento que traz à nossa Freguesia muitos visitantes, simpatizantes e 

acompanhantes deste desporto, 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, fornecer as 24 medalhas para entregar aos participantes nas 

comemorações do 41.º Aniversário do 25 de Abril. 

Deliberação n.º 25 

 

3.7. Presente o email do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, 

rececionado a 24 de março de 2015, a solicitar apoio financeiro para uma ida a 

Coimbra, ao Espaço Portugal dos Pequeninos, com um grupo de 50 crianças, no 

próximo dia 30 de março de 2015, esta atividade apresenta um custo previsto de 5,00€ 

por criança. 

 

Considerando 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 o valor de €100,00 

(Cem euros) - €2,00 (por aluno). 

Deliberação n.º 26 

                     

 

 

 Ponto Quatro - Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 
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Ordens de Pagamento: 

 

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

212 a 233, 237, 243 a 271 e 273 a 275 no valor de €34.495,68 (Trinta e quatro mil 

quatrocentos e noventa e cinco euros e sessenta e oito cêntimos). 

 

Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria 

Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento 

Operações de Tesouraria com o n.º 234 a 236, 238 a 242 e 272, no valor de €3.242,21 

(Três mil duzentos e quarenta e dois euros e vinte e um cêntimos). 

 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 23/03/2015 o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de €235.760,68 (Duzentos e trinta e cinco mil 

setecentos e sessenta euros e sessenta e oito 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 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 


