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ATA NÚMERO TREZE 

 

Aos dezasseis dias do mês de junho 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 

    Manuel dos Santos Pereira 

    Ricardo Augusto Morais Galo 

_____________________________________________________________________________ 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Nesta reunião verificou-se as ausências justificadas dos Vogais José Leonel de 

Jesus Silva e Joaquim José Carrilho Pires. 

 

2. Foram aprovadas por unanimidade as atas n.º 11 e 12. 

_____________________________________________________________________________ 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de junho  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Análise e Aprovação do Acordo Interadministrativo 

 Ponto Cinco - Análise e Aprovação do Relatório de Atividades do 2.º 

Trimestre 

 Ponto Seis – Informação Financeira 
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 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de junho  

 

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

quinzena de junho. 

___________________________________________________________________________ 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente o email da ASURPI, rececionado a 5 de junho de 2015, a convidar para 

o pic-nic de encerramento das atividades da ASURPI neste ano letivo, a realizar-se no 

próximo dia 24 de junho de 2015 pelas 11h30, no parque de merendas da Portela. 

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

Freguesia. 

 

2.2. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 5 de 

junho de 2015, a enviar o Relatório de Avaliação do CLDS+ Marinha Social, que irá 

ser submetido a aprovação na próxima reunião do CLAS, a realizar-se no próximo dia 

9 de junho de 2015 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.3. Presente o email do Senhor Vítor Marques, rececionado a 05 de junho de 2015, a 

agradecer pelo trabalho meritório efetuado pelos serviços de limpeza desta Junta de 

Freguesia no Beco da Rua dos Ingleses, no Engenho. Sendo o trabalho efetuado de 

excelência e todos os seus vizinhos agradecem este trabalho exigente e por vezes 

feito em condições difíceis. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.4. Presente o email do Clube Automóvel da Marinha Grande, rececionado a 08 de 

junho de 2015, a enviar os documentos referentes à ATA 52 – Aprovação e relatório 

de contas 2014; Certidão de não dívida da Segurança Social e das Finanças; Balanço 

aprovado e Demonstração de Resultados. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.5. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 09 de 

junho de 2015, a convidar para participação na reunião com os Agentes de Segurança 
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e Proteção Civil, a realizar-se no próximo dia 16 de junho de 2015 pelas 14h30, no 

Auditório do Edifício da Resinagem. 

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

Freguesia, que prestou informação sobre os assuntos abordados na reunião. 

 

2.6. Presente o ofício do Grupo Desportivo “Os Vidreiros”, rececionado a 09 de junho 

de 2015, a convidar para o almoço comemorativo de mais um aniversário, a realizar-se 

no próximo dia 21 de junho de 2015 pelas 13h00, no Campo do Tojal. 

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

Freguesia. 

 

2.7. Presente o email da Associação Casa d’ Árvore - ABCNatur, rececionado a 11 de 

junho de 2015, a enviar os documentos referentes às atividades realizadas em 2014; 

Constituição de Associação; Plano de Atividades e Orçamento 2015; Ata número um; 

Declarações de não dívida da Segurança Social e das Finanças; Relatório e Contas do 

Exercício de 2014 e Ata número três. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.8. Presente o email da Associação de Pais da EB1 e Jardim de Infância da Comeira, 

rececionado a 11 de junho de 2015, a enviar convite para a Festa de Final do Ano 

Letivo 2014/2015, a realizar-se no próximo dia 12 de junho de 2015 pelas 18h00, na 

Escola Básica e Jardim de Infância da Comeira. 

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

representação da Junta de Freguesia. 

 

2.9. Presente o email da Assessoria Imprensa – Câmara Municipal da Marinha 

Grande, rececionado a 11 de junho de 2015, a convidar para a terceira e última 

assembleia participativa do Orçamento Participativo de 2015, organizada pela Câmara 

Municipal, a realizar-se no próximo dia 19 de junho de 2015 pelas 21h00, no Auditório 

da Resinagem na Marinha Grande 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.10. Presente o ofício da ACIN iCloud Solutions, rececionado a 11 de junho de 2015, 

a solicitar divulgação sobre a Plataforma de Contratação Pública acinGov, gostariam 

de realizar uma demonstração do funcionamento e funcionalidades da acinGov, para 

que possam ficar a conhecer esta plataforma de uma forma mais completa. 
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O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.11. Presente o email do INATEL, rececionado a 12 de junho de 2015, a enviar 

informação e divulgação sobre uma campanha promocional que a Fundação Inatel 

decidiu realizar a todos os Clubes, Associações ou grupos de amigos, na inscrição no 

Campeonato Distrital de Futebol de Leiria 2015/16. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Foi afixado o cartaz promocional. 

 

2.12. Presente o ofício do Futebol Clube “Os Belenenses”, rececionado a 12 de junho 

de 2015, a enviar os documentos referentes às contas do ano de 2014, Ata da 

Assembleia Geral realizada no dia 20 de março de 2015 e o orçamento para 

2015/2016. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.13. Presente o ofício do Sport Operário Marinhense, rececionado a 15 de junho de 

2015, a informar sobre a cedência do Pavilhão para a realização do XXV Encontro 

Nacional de Colecionadores, a realizar-se no próximo dia 20 de junho de 2015, nas 

instalações do Sport Operário Marinhense. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.14. Presente o email do Clube de Atletismo da Marinha Grande, rececionado a 16 de 

junho de 2015, a agradecer pelo apoio, tanto monetário como logístico ao longo desta 

época. Pretendem no futuro manter este diálogo permanente com a Junta de 

Freguesia e se possível incrementar, com a nossa colaboração outras iniciativas para 

o bem-estar dos nossos munícipes. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.15. Presente o ofício da ACAMG – Associação Concelhia de Associações da 

Marinha Grande, rececionado a 16 de junho de 2015, a enviar o convite para as 

Marchas Populares da Marinha Grande 2015, a realizar-se nos próximos dias 19, 20 e 

21 de junho de 2015, no Estádio Municipal da Marinha Grande. 

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

Freguesia. 

_____________________________________________________________________________ 
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 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente a proposta do Gabinete de Apoio Psicossocial da Junta de Freguesia, 

rececionado a 15 de junho de 2015, a enviar a ata de aprovação final de seleção de 

candidato ao estágio no âmbito da 5.ª edição do Programa de Estágios Profissionais 

na Administração Local (PEPAL), na área de Psicologia. 

  

Apreciado o documento em causa, o Executivo da Junta nos termos do disposto na 

alínea e) do Art.º 19, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou a sua aprovação 

por unanimidade. 

Deliberação n.º 50 

 

3.2. Presente o ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, rececionado a 

29 de maio de 2015, a solicitar apoio financeiro para organização, atribuída a esta 

Associação, da Fase de Apuramento para a Fase Final do Campeonato Nacional de 

Andebol de Juniores Femininos a disputar no Pavilhão Municipal da Marinha Grande 

nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2015. 

Considerando tratar-se de um acontecimento de âmbito Nacional organizada por uma 

das coletividades da Freguesia, que conta com a participação de considerável número 

de participantes, componentes de uma equipa representante da coletividade 

organizadora e de clubes oriundos de outras regiões do país, 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 51 

 

3.3. Presente o ofício da Associação Casa d’ Árvore – ABC Natur, rececionado a 11 de 

junho de 2015, a solicitar apoio financeiro para o Projeto “Histórias ao Luar”, a realizar-

se nos próximos meses de julho e agosto de 2015 e o projeto “Férias Comunitárias no 

Centro Histórico” a desenvolver no mês de julho de 2015. 

 

Tendo em consideração tratar-se de projetos de uma associação da Freguesia, com  

interesse  cultural e lúdico para os mais jovens, 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, 
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deliberou, por unanimidade, atribuir para o valor de 250,00€ (Duzentos e cinquenta 

euros). 

Deliberação n.º 52 

  Ponto Quatro - Análise e Aprovação do Acordo Interadministrativo 

 

Presente o Contrato Interadministrativo para o ano 2015, celebrado no âmbito da 

delegação de competências (Art.º 116.º e seguintes da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro), entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal da Marinha Grande, 

aprovado em sessão da Assembleia Municipal em 15 de junho. Aqui se dão os 

documentos por integralmente reproduzidos para apreciação e aprovação. 

Após discussão sobre os documentos em apreço e verificando que se encontram de 

acordo com a legislação vigente, o Executivo nos termos que a Lei lhe confere no Art.º 

16, alínea i) da Lai n.º 75/2013 de 12 de setembro, apreciou e aprovou os referidos 

documentos por unanimidade. 

Nos termos legais procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade. 

 

 

 Ponto Cinco - Análise e Aprovação do Relatório de Atividades do 2.º 

Trimestre 

 

Após discussão sobre o assunto supra, o Executivo apreciou e aprovou os referidos 

documentos por unanimidade, submetendo-os à aprovação da Assembleia de 

Freguesia, nos termos do art.º 16.º, n.º 1, alínea e) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro que regula o regime jurídico das Autarquias Locais. 

 

Nos termos legais procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Ponto Seis – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

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

597 a 647 no valor de €9.279,83 (Nove mil duzentos e setenta e nove euros e oitenta 

e três cêntimos). 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 11/06/2015 o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de €189.748,94 (Cento e oitenta e nove mil setecentos 

e quarenta e oito euros e noventa e quatro 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: 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 


