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ATA NÚMERO DOIS 

 

Aos dezanove dias do mês de Janeiro 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. Nesta reunião verificou-se a ausência justificada do Vogal Joaquim José Carrilho 

Pires.  

 

2. Foi aprovada por unanimidade a ata nº 01 

 

3. A Presidente prestou informação relativa à reunião realizada no passado dia 13 

entre o Executivo Permanente da Junta de Freguesia e o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal onde foram tratados assuntos referentes aos Protocolos Câmara Municipal 

/Junta de Freguesia relativos à atividade da Orquestra Juvenil da Marinha Grande, ao 

fornecimento, por parte da Câmara Municipal, de material de semipenetração para 

reparação de piso de arruamentos a efetuar pela Junta de Freguesia e processo da 

obra de requalificação do edifício da Junta de Freguesia. 

A Presidente deu ainda conhecimento de que vai ser adquirido um “relógio de ponto” 

para registo de horários de entrada e saída do pessoal da Junta de Freguesia a ser 

instalado no local de concentração dos trabalhadores, nos Estaleiros da Câmara 

Municipal. 
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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. 

 

 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente email da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla – 

Delegação Distrital de Leiria, rececionado a 10 de janeiro de 2017, a solicitar 

agendamento para uma reunião conjunta, com o intuito de darem a conhecer o 

Plano de Ação da Associação e as suas ambições relativamente ao trabalho a 

desenvolver com os doentes portadores de Esclerose Múltipla. 

O Executivo tomou conhecimento e deliberou marcar a reunião para o próximo 

dia 02 de fevereiro, pelas 18h30. 

 

2.2. Presente convite da Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura, 

rececionado a 11 de janeiro de 2017, para o “II Festival de Sopas” e apresentação,  

feita pelos autores e pelo CEPAE - Centro de Património da Extremadura -, do Livro 

“Ciclo Rural”, que contém um capítulo referente às Carvoarias do Pilado. O evento 

teve lugar na sede da Coletividade, no dia 14 de janeiro 2017 a partir das 20h00. 

O executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente Isabel Freitas. 

 

2.3. Presente convite da Confraria da Sopa do Vidreiro, rececionado a 11 de 

janeiro 2017, para o Almoço Tradicional de Confraternização, habitualmente 

realizado quando das comemorações do “18 de Janeiro de 1934”, teve lugar no 

Restaurante “Linitrutas” no próximo dia 18 pelas13h00. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente Isabel Freitas. 
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2.4. Presente convite do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, 

rececionado a 12 de janeiro 2017, para presença nas cerimónias de  

comemoração do 83º aniversário do “Movimento Operário do 18 de Janeiro de 

1934”. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente Isabel Freitas.  

 

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

janeiro 2017, para o jantar comemorativo do seu 94º aniversário, a ter lugar nas 

instalações daquela associação no dia 04 de fevereiro de 2017. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Tesoureira Lara Lino.  

 

2.6. Presente email da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal 

Galego, rececionado a 16 de janeiro de 2017, a enviar em anexo o seu Plano 

de Atividades previsto para o ano de 2017. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.7. Presente email do MURPI – Confederação Nacional de Reformados, 

Pensionistas e Idosos, rececionado a 16 de janeiro de 2017, informando sobre 

o resultado da luta travada pelo MURPI no sentido de ser feita a reposição do 

pagamento de metade do subsídio de Natal em dezembro sendo o restante 

pago em duodécimos ao logo do ano, reivindicação que foi agora aceite pelo 

Governo. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.8. Presente convite da Igreja Baptista da Marinha Grande, rececionado a 16 

de janeiro de 2017, para a palestra sobre a temática ”Eutanásia/Suicídio 

Assistido: Porque Não?” que aquela Instituição  leva a efeito, no dia 21 de 

Janeiro de 2017, pelas 15h00, no auditório da Biblioteca Municipal  

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Técnica do GAP – Drª 

Elisabete Carreira. 

 

2.9. Presente convite do Sporting Clube Marinhense, rececionado a 17 de 

janeiro de 2017, para o Festival de Patinagem Artística, a realizar no dia  21  de 
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 janeiro 2017 pelas 21h00. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Isabel Freitas.  

 

2.10. Presente convite do Clube Desportivo da Garcia, rececionado a 19 de 

janeiro de 2017, para a inauguração do relvado sintético no Parque Desportivo 

Manuel Alegre na Garcia, no dia 12 de fevereiro pelas 11h00. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Isabel Freitas. 

 

 

 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente ofício da Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, 

rececionado a 04 de Janeiro de 2017, a solicitar a colaboração da Junta de 

Freguesia na “Campanha de Solidariedade a Favor das Vítimas da Lepra”.   

 

Considerando o cariz social da atividade exercida pela Instituição em causa, 

informando, sensibilizando a população sobre a doença, causas, prevenção e 

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

alínea v) do nº 1, do Art.º 16, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro deliberou, 

por unanimidade, aceitar a solicitação colocando o mealheiro fornecido pela 

Instituição na zona de atendimento ao público e adquirir vinte livros com o título 

”Histórias para Crianças” editados pela mesma no valor total de 60.00€ 

(sessenta euros) 

Deliberação n.º 3 

 

3.2. Presente ofício do Sport Império Marinhense, rececionado a 12 de janeiro 

de 2017, a solicitar apoio para organização, pelo seu Grupo Cénico, da peça de 

teatro “A Casa do Musgo” cuja estreia terá lugar nos dias 3 e 4 de fevereiro na 

sede daquela Associação seguindo-se atuações na Casa da Cultura da 

Marinha Grande e em diversas Associações da Freguesia e do Concelho. 

 

Tendo em consideração tratar-se de uma iniciativa de reconhecido interesse 

cultural levado a efeito por uma Associação da Freguesia, o Executivo da Junta 
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de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº 1, do Art.º 16, da Lei nº 

75/2013 de 12 de setembro deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 600€ 

(Seiscentos euros) 

Deliberação n.º 4 

 

3.3. Presente requerimento de Arnaldo Amílcar Duarte e Filhos, rececionado a 

17 de janeiro de 2017 a solicitar a compra da sepultura nº 292 no cemitério 

Pilado. 

 

Ao abrigo da lei vigente, o Executivo da Junta de Freguesia deliberou, por 

unanimidade, conceder ao referido Freguês o pedido solicitado.    

Deliberação n.º 5 

 

3.4. Presente requerimento de Filomena Monteiro de jesus Perdigão a solicitar 

compra da sepultura nº 291 no cemitério do Pilado. 

 

Ao abrigo da lei vigente, o Executivo da Junta de Freguesia deliberou, por 

unanimidade, conceder à referida Freguesa o pedido solicitado.    

Deliberação n.º 6 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

Ordens de Pagamento 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 1 a 13,17 

e 21 a 30 no valor de 4.851,24€ (Quatro mil oitocentos e cinquenta e um euros 

e vinte e quatro cêntimos) 

 

Operações de Tesouraria  

Foram  autorizados os  pagamentos  às  Ordens de Pagamento  Operações  de  

Tesouraria do nº 14 a 16 e 18 a 20 no valor de 314,28€ (Trezentos e catorze 

euros e vinte e oito cêntimos) 
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Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 11/01/2017, o qual 

apresenta um total de disponibilidade no valor de 152.389,53€ (Cento e 

cinquenta e dois mil trezentos e oitenta e nove neuros e cinquenta e três 

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 

 


