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ATA NÚMERO CATORZE 

 

Aos vinte dias do mês de julho 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 

 Manuel dos Santos Pereira 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Fora aprovada por unanimidade a Ata nº 13. 

 

2. Verificou-se a ausência justificada do vogal Joaquim José Carrilho Pires.  

 

 

ORDEM DO DIA 

 Ponto Um – Correspondência 

 Ponto Dois – Deliberações  

 Ponto Três – Informação Financeira 

 

                                          

 Ponto Um – Correspondência 

 

1.1.Presente convite da Confraria da Sopa do Vidreiro, rececionado a 23 de 

junho de 2017, para o lançamento do livro e obra “Orla da Mata. 1 – Vida Rural 
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e Povoamento” da autoria do marinhense Sr. Luis Neto, a ter lugar no dia 24 de 

junho 2017, pelas 17h00 na Biblioteca Municipal da Marinha Grande. 

O Executivo tomou conhecimento. Por incapacidade de agenda não foi 

possível estar alguém presente. 

 

1.2. Presente ofício da Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande – Igreja 

de Stº António - Picassinos, rececionado a 26 de junho de 2017, a agradecer 

todo o apoio e colaboração desta Junta de Freguesia nos festejos anuais, 

nomeadamente na limpeza do recinto e áreas envolventes e pela participação 

da atuação da Orquestra Ligeira da Marinha Grande. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

1.3. Presente convite do Jardim de Infância das Trutas, rececionado a 27 de 

junho de 2017, para a Festa de Final de Ano Letivo 2016/2017, a realizar no dia 

30 de junho 2017, pelas 18h30. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Srª Tesoureira Lara Lino. 

 

1.4. Presente convite da Confraria da Sopa do Vidreiro, rececionado a 27 de 

junho de 2017, para o lançamento do Livro “Obra Póstuma” (Vol.I), de Luiz-

Manuel, no dia 01 de julho v2017, pelas 17h00, que será apresentado pela 

Professora Drª Cristina Nobre, no Celeiro da Casa do Terreiro, em Leiria.  

O Executivo tomou conhecimento. Por incapacidade de agenda não foi 

possível estar alguém presente. 

 

1.5. Presente ofício do Centro Qualifica Marinha Grande Poente, rececionado a 

28 de junho de 2017, a informar que o centro entrou recentemente em 

funcionamento, com objetivo de dar resposta a públicos diferenciados que 

necessitem de melhorar as suas qualificações e é neste sentido que solicitam a 

colaboração desta Junta de Freguesia para divulgar esta possibilidade de 

qualificação e simultaneamente reunir informação simplificada (nome/contacto) 

dos adultos interessados. 

O Executivo tomou conhecimento. Foi afixado o cartaz informativo. 
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1.6. Presente ofício do Clube Automóvel da Marinha Grande, rececionado a 30 

de junho de 2017, a agradecer pela colaboração prestada pela Junta de 

Freguesia quando da realização do Rali Vidreiro Centro de Portugal 2017. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

1.7. Presente convite da Câmara Municipal da Marinha Grande e Junta de 

Freguesia de Vieira de Leiria, rececionado a 06 de julho de 2017, para as 

comemorações de Elevação de Vieira de Leiria a vila, realizadas no dia 09 de 

julho 2017, na sede da Junta de Freguesia. 

O Executivo tomou conhecimento. Por incapacidade de agenda não foi 

possível estar alguém presente. 

                                                     

1.8. Presente convite do Sporting Clube Marinhense, rececionado a 06 de julho 

de 2017, para a apresentação da equipa Sénior de Hóquei em Patins para a 

época 2017/2018 seguida de conferência de imprensa, no dia 07 de julho 2017, 

pelas 20h30, no Salão nobre da Sede Social do Clube.  

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

Alves. 

 

1.9. Presente convite do Rotary Club da Marinha Grande, rececionado a 19 de 

julho de 2017, para a cerimónia de transmissão de tarefas, que terá lugar no 

dia 25 de julho de 2017, pelas 20h00 no Hotel Mar e Sol, em S. Pedro de Moel. 

O Executivo tomou conhecimento. Estarão presentes o Vogal Sr. Ricardo Galo 

e a Tesoureira Dª Lara Lino. 

 

 

 

 Ponto Dois – Deliberações 

 

2.1. Presente ofício da Associação Casa d’ Álvore - ABCNatur rececionado a 

03 de julho de 2017, a solicitar apoio financeiro para a realização da 4ª edição 

do projeto Histórias ao Luar, que decorre de 07 de julho a 25 de agosto de 
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2017, todas as sextas-feiras às 21h30, na Praça Afonso Lopes Vieira em S. 

Pedro de Moel e no Parque da Cerca na Marinha Grande, de forma intervalada.  

 

 Considerando tratar-se de um projeto com comprovado interesse cultural e 

lúdico, principalmente para a população mais jovem da freguesia, o Executivo 

da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº1, o Artº 16, 

da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor 

de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros). 

Deliberação nº 65 

 

 

2.2. Presente ofício da Confraria da Sopa do Vidreiro, rececionado a 02 de 

julho de 2017, a agradecer a reunião entre o Sr. Secretário da Junta de 

Freguesia Fernando Alves e os Srs. Gabriel Roldão e Luis Abreu e Sousa, e 

solicitam a informação de quantos exemplares esta Junta de Freguesia estaria 

interessada em adquirir, da obra “Elucidário do Pinhal do Rei” do autor Gabriel 

Roldão, cujo preço unitário é de 30,00€. 

 

Atendendo ao facto de se tratar de uma obra literária dedicada ao nosso pinhal 

de Leiria e com grande interesse histórico para a freguesia da Marinha Grande, 

o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do 

nº1,do Artº 16, da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou, por unanimidade, 

adquirir 10 exemplares da obra no valor total de 300,00€ (trezentos euros) 

Deliberação nº 66 

 

 

2.3. Presente ofício de Fernando Luz, rececionado a 06 de julho de 2017, a 

solicitar a compra de alguns exemplares da sua obra editada recentemente 

“Revolta no Pinhal” I Volume dos livros com o nome global de “Marinha Grande 

em Carne Viva”, que trata de uma parte romanceada da história da Marinha 

Grande, entre a I Grande Guerra e a revolta dos vidreiros desempregados que 

em 1931, trabalhavam na abertura das estradas do Pinhal de Leiria, em 

condições sub-humanas.  
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A receita obtida com a venda dos exemplares da obra será doada a instituições 

de Assistência da Marinha Grande, em primeiro lugar à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários e o remanescente dos livros não 

vendidos serão ofertados a outras instituições que pretendam inclui-los nas 

suas iniciativas de angariação de fundos.  

 O valor de cada exemplar será de 12,50€. 

 

Tendo em consideração o facto de se tratar de uma obra de um autor que 

habita na Freguesia, baseada num acontecimento com interesse para a história 

da Marinha Grande e o fim a que se destina a verba apurada através da sua  

venda o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) 

do nº1, do Artº 16, da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou, por 

unanimidade, adquirir 40 exemplares da obra no valor total de  500,00€ 

(quinhentos euros). 

Deliberação nº 67 

 

2.4. Presente ofício da Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, 

rececionado a 06 de julho de 2017, a solicitar apoio para a realização do 40º 

Concurso de Pesca no dia 09-09-2017. 

 

Considerando-se tratar-se de um evento já com alguma tradição, organizado 

por uma das mais dinâmicas associações da Freguesia, o Executivo da Junta 

de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº1,do Artº16,da Lei 75 

/2013 de 12 de Setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 

200,00€ (duzentos euros). 

Deliberação nº 68 

 

2.5. Presente ofício do Sport Operário Marinhense, rececionado a 12 de julho 

de 2017, a solicitar apoio para a realização da 29ª Edição do Torneio de 

Voleibol de Praia de S. Pedro de Moel, a ter lugar nos dias 18,19 e 20 de 

agosto de 2017. 
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Considerando o interesse a nível desportivo e turístico do evento, que trará a 

este lugar da Freguesia centenas de praticantes, acompanhantes e adeptos 

deste desporto, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na 

alínea v) do nº1,do Artº 16, da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou, por 

unanimidade, atribuir o valor de 500,00€ (Quinhentos euros). 

Deliberação nº 69 

 

2.6. Presente ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, datado de 18 de julho 

de 2017, a solicitar apoio para a realização do 7º Concurso de Pesca 

Desportiva de Mar, a ter lugar no dia 03 de setembro de 2017. 

 

Tendo em atenção ser um evento desportivo organizado por uma associação 

da Freguesia, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na 

alínea v) do nº1, do Art.º 16, da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou, por 

unanimidade, atribuir o valor de 200,00€ (duzentos euros). 

Deliberação nº 70 

 

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

Galego, datado de 19 de julho de 2017, a solicitar apoio para a realização da 

Prova de Motocross 2017, a realizar no dia 03 de setembro de 2017, na Pista 

da Faviamotorsport, em Pataias-Gare. 

 

Tendo em consideração tratar-se de um evento desportivo com alguma 

tradição que habitualmente atrai um considerável número de adeptos desta 

modalidade, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na 

alínea v) do nº1, do Art.º 16, da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou, por 

unanimidade, atribuir o valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros). 

Deliberação nº 71 

 

2.8. Anulação dos procedimentos do Concurso por tempo indeterminado para 3 

lugares de Assistente Operacional e do Concurso a termo certo para 1 lugar de 

Assistente Operacional. Abertura de Concurso a termo certo para 1 lugar de 

Assistente Operacional. 
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Considerando a complexidade das atuais imposições legais face ao Concurso 

por tempo indeterminado para 3 lugares de Assistente Operacional, este irá ser 

alvo de análise até que sejam aferidas todas as alterações legalmente exigidas. 

 

Concurso a termo certo para 1 lugar de Assistente Operacional (serviços 

gerais). 

Ultrapassadas as correções a efetuar, o Executivo delibera proceder a nova 

abertura do Procedimento supra e em cumprimento do imperativo legal, é 

constituído o seguinte júri: Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de 

Freitas, Presidente da Junta de Freguesia, vogais efetivos: Lara Marques Lino, 

Tesoureira da Junta de Freguesia, que substituirá a Presidente nas suas faltas 

e impedimentos, Graça Maria Simões Orfão, Técnica Superior da Junta de 

Freguesia, vogais suplentes Manuel Santos Pereira e Fernando Manuel da 

Conceição Alves, vogal e secretário da Junta de Freguesia, respetivamente. 

Deliberação nº 72  

 

 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

Ordens de Pagamento 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 773 a 864, 

869 a 873, 878 a 887 no valor de 55.924,87€. (Cinquenta e cinco mil 

novecentos e vinte e quatro euros e oitenta e sete cêntimos) 

 

 

Operações de Tesouraria 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamento Operações de 

Tesouraria com o nº 865 a 868, 874 a 877 no valor de 5.660,86€ (Cinco mil 

seiscentos e sessenta euros e oitenta e seis cêntimos) 
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Balancete do Movimento de Fundos  

Presente balancete de tesouraria referente ao dia 18-07-2017 o qual apresenta 

um total de disponibilidade de 225.056,95€ (Duzentos e vinte e cinco mil e 

cinquenta e seis euros e noventa e cinco 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 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 

 

 

 

 

 

 


