
Junta de Freguesia de Marinha Grande 

______________________________ ATA Nº 14 – 19-06-2014___________________________ 

 
 1 

ATA NÚMERO CATORZE 

Aos dezanove dias do mês de Junho de dois mil e catorze, 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   

   Ricardo Augusto Morais Galo  

 

__________________________________________________________________________ 

ORDEM DO DIA 
 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Junho 2014 

 Ponto Dois – Correspondência 

 Ponto Três - Deliberações  

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

_____________________________________________________________ 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 Nesta reunião verificou-se a ausência justificada dos vogais: Manuel 

dos Santos Pereira e Joaquim José Carrilho Pires. 

 

 O Vogal Ricardo Galo deu conhecimento de detalhas da sua 

presença como representante do Executivo, na Festa de “Final de 

Ano Letivo” na Escola Secundária Pinhal do Rei. 

_____________________________________________________________ 
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 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Junho 

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

1ª Quinzena de Junho de 2014. 

 

1 – Analisado o Mapa de Trabalhos referente à 1ª Quinzena de Junho, a 

Presidente Isabel Freitas falou de pormenores relativos aos trabalhos de 

limpeza e preparação do piso que estamos a efetuar, como habitualmente 

em colaboração com a Câmara Municipal, no sítio das Árvores na Mata 

Nacional, para a realização do evento “ Pinhal das Artes” que ali terá lugar 

de 1 a 6 de Julho 2014. 

 

2 – A Presidente informou que durante a última reunião do Conselho 

Municipal de Educação, realizada no passado dia 17 de Junho, foram feitas 

referências elogiosas à Junta de Freguesia pela resposta rápida às 

solicitações feitas pelas Escolas da Freguesia e aos funcionários destacados 

para o efeito, pela competência que têm demonstrado na execução dos 

trabalhos solicitados. 

 

3 – O Vogal José Leonel chamou a atenção para a necessidade de se 

proceder à limpeza de bermas no lugar das Figueiras. 

Em resposta a Presidente afirmou que temos consciência do problema 

existente, que aliás se estende a outros lugares da freguesia. Não tendo a 

Junta de Freguesia capacidade de resposta para a grande quantidade de 

trabalho existente, devido ao seu reduzido número de funcionários, 

possivelmente teremos que contratar empresas particulares para a 

realização de algumas dessas tarefas. 

__________________________________________________________________________ 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

1- Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande datado de 09 

de Junho 2014 e rececionado a 11 de Junho do mesmo ano, para o encontro 
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com empresários, no âmbito da marca “Marinha Grande - Centro da 

Engenharia e Design”, realizado no dia 12 de Junho, pelas 14.30 horas, no 

Auditório do Centro Empresarial, na Zona Industrial da Marinha Grande. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2 – Presente e.mail do STAL – Sindicato dos Trabalhadores da 

Administração Local datado de 06 de Junho 2014 e rececionado a 11 de 

Junho do mesmo ano, a informar sobre o Acórdão 413/2014 do Tribunal 

Constitucional – Pagamento de remunerações e subsídio de férias, no 

corrente mês de Junho. 

O Executivo tomou conhecimento e ir-se-á proceder em conformidade. 

 

3 – Presente e.mail  do Conselho Municipal de Educação datado de 09 de 

Junho 2014 e rececionado a 11 de Junho do mesmo ano, a agendar uma 

reunião do Conselho Municipal para o dia 17 de Junho, pelas14.30 horas, no 

auditório da Biblioteca Municipal, conforme convocatória que anexam. 

O Executivo tomou conhecimento e esteve presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

4 – Presente ofício da Câmara Municipal de Marinha Grande datado de 11 

de Junho 2014, agradecer a colaboração e empenho da Junta de Freguesia 

na 1ª Edição das Festas da Cidade. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

5 – Presente e.mail da ANAFRE datado de 11 de Junho 2014, a informar das 

ações de formação gratuitas, financiadas pelo  POPH, direcionadas às 

freguesias e a decorrer na Junta de Freguesia da  Nazaré. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

6 – Presente convite de Pinea-Associação Florestal Litoral, datado de 11 de 

Junho 2014 e rececionado a 12 de Junho do mesmo ano, para a sessão de 



Junta de Freguesia de Marinha Grande 

______________________________ ATA Nº 14 – 19-06-2014___________________________ 

 
 4 

apresentação da PINEA, a realizar no dia 14 de Junho de 2014, no Edifício 

Nerlei. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

7 – Presente convite da Associação de Pais da Escola Básica de Casal de 

Malta, datado de 03 de Junho 2014 e rececionado a 13 de Junho do mesmo 

ano, para a Festa de Encerramento do Ano Letivo 2013/2014, a realizar na 

Escola no dia 13 de Junho 2014, pelas 16.30 horas. 

O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente. 

 

8 – Presente ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro datado de 16 de 

Junho 2014 e rececionado no mesmo dia, a solicitar a nossa colaboração na 

Campanha Verão com Prevenção, que irá decorrer durante os meses de 

Verão em diversas praias da região centro do País. 

O Executivo tomou conhecimento e irá ser solicitada mais informação 

relativa à colaboração pretendida. 

 

9 – Presente convite  da ADESER II datado de 13 de Junho 2014 e registado 

a 16 de Junho do mesmo ano, estar presente na cerimónia de encerramento 

das atividades da Tertúlia dos Anos de Ouro, a realizar no dia 19 de Junho 

2014. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

10 – Presente convite da Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio – 

Picassinos, datado de 19 de Junho 2014 e rececionado no mesmo dia, para 

o Jantar de Encerramento da época desportiva 2013/2014, a realizar no dia 

21 de Junho 2014, pelas 20.00h no Pavilhão da sede de Picassinos. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente o Sr. Fernando Alves. 

____________________________________________________________________ 
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 Ponto Três  - Deliberações 

 

11 – Presente ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio - 

Picassinos, datado de 04 de Junho 2014 e rececionado a 11 de Junho do 

mesmo ano, a solicitar  um apoio financeiro para a realização do X Torneio 

de Andebol de Praia de S. Pedro de Moel, a decorrer nos dias 04,05 e 06 de 

Julho 2014. 

 

Por se tratar de uma iniciativa de caráter desportivo que habitualmente 

envolve um significativo número de jovens desportistas marinhenses e que 

traz a S. Pedro de Moel um considerável lote de equipas e acompanhantes 

vindos de diversas regiões do país, o Executivo nos termos do disposto na 

alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

deliberou por unanimidade atribuir o valor de € 500,00. 

Deliberação nº 44 

 

12 – Presente ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio – 

Picassinos, datado de 04 de Junho 2014 e rececionado a 11 de Junho do 

mesmo ano, a solicitar apoio para obras de melhoramentos que irão 

proceder no pavilhão, nomeadamente na substituição da sua cobertura, que 

neste momento é de telhas de lusalite. Junto enviam um orçamento da obra, 

o qual ronda os € 31.000,00. 

 

Por se verificar que se justifica  a substituição da referida cobertura, o 

Executivo nos termos do disposto na alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, o Executivo deliberou por unanimidade atribuir 

o valor de € 3.000,00. 

Deliberação nº 45 

 

13 – Presente ofício do Grupo Desportivo “Os Vidreiros” datado de 03 de 

Junho 2014 e rececionado a 11 de Junho do mesmo ano, a solicitar apoio 
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para a concretização de um projeto antigo do clube, a colocação de relvado 

sintético no complexo desportivo. 

A sua colocação irá permitir a sobrevivência do clube e proporcionar as 

condições necessárias, para fomentar a iniciação, formação e prática do 

futebol, desde as camadas jovens aos seniores, através de protocolos e 

parcerias estabelecidas, entre eles, uma entidade reconhecida e de 

referência na formação de futebol, associação de Pais das Escolas 1º Ciclo 

de Picassinos e Comeira e outros. 

 

Por ser uma instituição que dá oportunidade a muitos jovens marinhenses de 

praticarem atividades desportivas permitindo enquadrar no futuro jovens das 

Escolas, alargando a formação de futebol daquela zona, e porque a Junta de 

Freguesia já prestou o mesmo tipo de apoio a outras associações 

desportivas com atividade similar, o Executivo nos termos do disposto na 

alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

deliberou por unanimidade, atribuir o valor de € 2.500,00. 

Deliberação nº 46 

 

14– Presente ofício do CENFIM – Centro de Formação Profissional da 

Indústria Metalúrgica e Metalomecânica datado de 13 de Junho 2014 e 

rececionado a 16 de Junho do mesmo ano, a informar que o Núcleo do 

CENFIM da Marinha Grande, participou numa competição interescolar, com 

uma equipa designada Projeto F1 in Schools, que tem como objetivo a 

criatividade e a inovação. Este desafio permite aos participantes empregar o 

software INVENTOR para projetarem, conceberem e fabricarem, através de 

miniaturas, carros de Fórmula 1 construídos em madeira de balsa e 

propulsionados a C02. 

Este campeonato divide-se em três competições. A primeira é uma Prova 

Regional (realizada em Maio último) e em que foram apuradas as melhores 

equipas que irão participar na Prova Nacional. Desta sairá a equipa 

vencedora que representará Portugal na Final Mundial (Setembro). Solicitam 

a colaboração da Junta de Freguesia, para juntos conseguirmos 
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qualificarmos para o Campeonato Mundial e dignificarmos o CENFIM e a 

cidade da Marinha Grande 

 

Por ser um projeto inovador levado a efeito por jovens da nossa freguesia e 

que optaram por um Curso Profissional, com o intuito de motivar e porque 

poderá levar o nome da nossa freguesia além fronteiras, o Executivo nos 

termos do disposto na alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro, o Executivo deliberou por unanimidade, atribuir o valor de € 

250,00 

Deliberação nº 47 

 

15 - Presente ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal 

Galego datado de 17 de Junho 2014 e rececionado a 18 de Junho do 

mesmo ano, a informar que presta atualmente apoio a 42 utentes com 

protocolos de colaboração com a Segurança Social. No entanto prestam 

apoio domiciliário a mais idosos, que não recebem qualquer apoio da 

Segurança social e que sem a comparticipação da entidade referida, que é 

de 241, 37€ por utente torna-se quase impossível admiti-los. Neste sentido 

solicitam o apoio financeiro da Junta de Freguesia, para poderem continuar 

com o apoio domiciliário a estes novos utentes. 

 

Atendendo às enormes dificuldades que estas associações atravessam e 

também ao número elevado de utentes com graves dificuldades económicas 

que todos os dias necessitam do apoio destas instituições, 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, o Executivo deliberou por 

unanimidade, apoiar seis utentes no valor de € 250,00 mensais, perfazendo 

um valor mensal de €1.500,00 durante 12 meses, tendo início no próximo 

mês de Julho de 2014 e a terminar no mês de Junho de 2015. O Valor total é 

de € 18.000,00. 

Deliberação nº 48 
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16 - Presente ofício da ACAMG – Associação Concelhia de Associações da 

Marinha Grande datado de 16 de Maio 2014 e rececionado a 19 de Junho 

do mesmo ano, a informar que está a organizar novamente o desfile de 

Marchas e que as mesmas se irão realizar no Estádio Municipal da Marinha 

Grande nos dias 20, 21 e 22 de Junho 2014, que este ano conta com a 

participação de 10 associações do concelho. Solicita esta associação o 

apoio logístico e financeiro possível para poderem fazer face às despesas 

com a elaboração de trajes, cenografia e arcos. 

 

Por se tratar de uma iniciativa cultural que já tem história na nossa freguesia, 

o Executivo nos termos do disposto na alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, deliberou por unanimidade, atribuir o valor 

de € 400,00 por Coletividade, o que perfaz o valo total de € 4.000,00 (Quatro 

mil euros). 

Deliberação nº 49 

 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:  

Ordens de Pagamento: 

Do nº  451 ao nº 550, que totalizam € 22.987,86 (vinte e dois mil novecentos 

e oitenta e sete euros e oitenta e seis cêntimos) 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 04/06/2014, que 

apresenta um total de disponibilidade no valor de 259.430,87 € ( duzentos e 

cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta euros e oitenta e sete cêntimos. 
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Ordens de Pagamento: 

Do nº  551 ao nº 557 e do nº 566 ao nº 586, que totalizam € 6.880,71 (seis 

mil oitocentos e oitenta euros e setenta e um cêntimos) 

 

 

Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria: 

Do nº 558 ao nº 565, que totaliza € 2.731,62 (dois mil setecentos e trinta e 

um euros e sessenta e dois cêntimos). 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 18/06/2014, que 

apresenta um total de disponibilidade no valor de 384.833,34 € ( trezentos e 

oitenta e quatro mil oitocentos e trinta e três euros e trinta e quatro cêntimos. 

 

1 – Apreciados os Mapas dos Movimentos Financeiros a Tesoureira Lara 

Lino passou a elucidar os membros do Executivo, relativamente às verbas 

recentemente recebidas da Câmara Municipal, explicando que uma parte diz 

respeito a retroativos devidos de  vinte e um de Outubro de dois mil e treze, 

data da entrada em funções do atual Executivo, a dezoito de Maio de 2014. 

O restante é referente ao período compreendido entre dezanove de Maio 

(data em que o Tribunal de Contas validou os Acordos de Execução) a trinta 

de Junho de dois mil e catorze 

___________________________________________________________________ 

Por nada mais haver a tratar a Presidente da Junta 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: 

 



Junta de Freguesia de Marinha Grande 

______________________________ ATA Nº 14 – 19-06-2014___________________________ 

 
 10 

      Presidente: 

Secretário: 

     Tesoureiro: 

       VOGAIS: 

      José Leonel de Jesus Silva:  

      Ricardo Augusto Morais Galo: 


