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ATA NÚMERO CINCO 

 

Aos três dias do mês de março de dois mil e dezasseis, 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 

    José Leonel de Jesus Silva 

    Manuel dos Santos Pereira 

 Joaquim José Carrilho Pires 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Foram aprovadas por unanimidade as atas n.º 3 e 4. 

 

2. Nesta reunião verificou-se a ausência justificada da Tesoureira Lara Lino. 

 

3. Foram recebidos os dirigentes da Sociedade Instrução e Recreio 1.º de Maio, Sr. 

Artur Francisco e João Cunha, que vieram apresentar-se como responsáveis pela 

atividade do Rancho Folclórico, apresentar cumprimentos e dar conhecimento do 

Plano de Atividades para 2016. 

 

A iniciar a reunião, os dirigentes agradeceram o apoio prestado pela Junta de 

Freguesia durante o ano 2015, deram conhecimento de que o Festival de Folclore 

deste ano, englobado no 35.º Aniversário do Rancho, terá lugar no dia vinte e oito de 

maio. Falaram das dificuldades de captação de novos elementos para formação do 

Rancho e afirmam estarem à disposição da Junta de Freguesia sempre que 

necessário. 

A terminar a reunião a Presidente agradeceu a disponibilidade manifestada e afirmou 
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que poderão contar com o apoio do Executivo da Junta de Freguesia, para as 

atividades a desenvolver pela comissão coordenadora do Rancho. 

 

4. A Presidente informou que a Junta de Freguesia, a exemplo de anos anteriores, 

prestará apoio a fregueses no preenchimento de declarações Modelo 3 – 1ª fase. 

O serviço será prestado de 01 a 30 de abril, todos os dias das 14h00 às 18h00 e aos 

sábados das 9h00 às 12h00. 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de fevereiro  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de fevereiro  

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

quinzena de fevereiro. 

 

 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente ofício da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, 

rececionado a 23 de fevereiro de 2016, a informar da reunião mensal e anexam a ata 

da última reunião e o Despacho do Mº da Saúde que irá ser analisado na mesma. 

O executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Senhora Presidente da 

Junta de Freguesia. 

 

2.2. Presente ofício da Associação Novo Olhar, rececionado a 24 de fevereiro de 

2016, a informar que o Projeto SANTANA- Equipas de Rua do Território da Marinha 

Grande, foi renovado pelo SICAD a 13 de janeiro de 2016, por mais um período de 

dois anos. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  
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2.3. Presente ofício da Câmara Municipal de Marinha Grande endereçando convite da 

Câmara Municipal de Vila Real de Stº António, rececionado a 24 de fevereiro de 2016, 

para as comemorações do 28º Aniversário da Elevação a cidade, que decorrerão este 

ano naquela cidade irmã, no dia 11 de março de 2016, no âmbito do Projeto “À 

Descoberta das 4 Cidades” 

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

Junta de Freguesia. 

 

2.4. Presente ofício da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesia, rececionado a 

24 de fevereiro de 2016, a enviar o Protocolo de Cooperação assinado entre a Ordem 

dos Advogados e a ANAFRE para instalação e funcionamento de Gabinetes de 

Informação e Encaminhamento Jurídicos, destinados exclusivamente a pessoas 

singulares de reconhecida insuficiência económica.  

Solicitam a manifestação da intenção de aderir a este protocolo, preenchendo a ficha 

de adesão disponível no Portal da ANAFRE. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.5. Presente convite da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, 

rececionado a 26 de fevereiro de 2016, a convidar para o Jantar de comemoração dos 

seus 75 anos de existência, a realizar no dia 19 de março de 2016, pelas 20h00, no 

Pavilhão nº 1 do Parque Municipal de Exposições. 

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

Junta de Freguesia. 

 

2.6. Presente ofício da Escola Secundária Eng.º Acácio Calazans Duarte, rececionado 

a 26 de Fevereiro de 2016, que por solicitação da Equipa Coordenadora da Biblioteca 

Escolar da EB Guilherme Stephens, envia convite para participação na Semana da 

Leitura de 2016. 

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

Freguesia. 

 

2.7. Presente convite do Restaurante McDonald´s, rececionado a 29 de fevereiro de 

2016, para um pequeno-almoço a realizar no dia 02 de março de 2016, entre as 8h00 

e as 11h00, com o objetivo de apresentarem uma nova oferta de pequenos-almoços. 

O Executivo tomou conhecimento. Por motivos de agenda não foi possível a presença 

de nenhum elemento do executivo. 
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2.8. Presente ofício do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, 

rececionado a 29 de fevereiro de 2016, a agradecer à Junta de Freguesia pelo apoio 

que foi prestado com a cedência de viaturas, para transporte de alunos e professores, 

ao longo da semana europeia do projeto Erasmus+ “COOL GAL”. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.9. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande, rececionado a 01 de 

março de 2016, para a reunião preparatória das comemorações do 42º aniversário do 

25 de Abril que se realiza no dia 07 de março, pelas 21h00, no Auditório da 

Resinagem. 

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

Freguesia. 

 

2.10. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande, rececionado a 01 de 

março de 2016, para assistir à final do Concurso Municipal de Ideias, promovido no 

âmbito do projeto “Empreendedorismo nas Escolas” que se realizará no dia 04 de 

março de 2016, às 21h00, no Auditório do Edifício da Resinagem – Praça Stephens. 

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

Freguesia. 

 

2.11. Presente convite do Rotary Clube da Marinha Grande, rececionado a 01 de 

março de 2016, para assistir à Conferência “Mulheres, ontem, hoje e amanhã” a 

realizar no dia 05 de março, no Edifício da Resinagem, pelas 16h00. 

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

Freguesia. 

 

2.12. Presente ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 03 de 

março de 2016, a enviar o Edital que publicita a alteração do topónimo da Rua da 

Ponte, em Picassinos, que passou a ter a designação de “Rua Fernando Pedro”.   

O Executivo tomou conhecimento 

 

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

rececionado a 03 de março de 2016, a solicitar a marcação de uma reunião conjunta 

para darem a conhecer a sua equipa de patinagem em velocidade “IN LINE”, quais os 

objetivos a alcançar e a solicitar apoio para a mesma. 
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O Executivo tomou conhecimento e deliberou marcar a reunião solicitada para o dia 17 

de março de 2016. 

 

 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente ofício do Atlético Clube Marinhense, rececionado a 03 de fevereiro de 

2016, a solicitar apoio para minimizar despesas efetuadas com um conjunto de obras 

de valorização que levaram a efeito nas suas instalações desportivas, para criar 

melhores condições aos seus atletas.  

 

Tendo em consideração que se trata de um pedido de colaboração, para execução de 

obras que visam melhorar as condições de treino para o significativo número de jovens 

que ali encontram a possibilidade de praticarem a sua modalidade desportiva favorita, 

o Executivo da Junta de Freguesia, 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 €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). 

Deliberação n.º 16 

 

3.2. Presente o ofício da Escola Sec. Eng.º Acácio Calazans Duarte, rececionado a 23 

de fevereiro de 2016, a solicitar apoio para deslocação e alojamento dos alunos do 

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, que irão participar no Campeonato 

de Jogos Matemáticos, a realizar este ano em Beja, no dia 04 de março de 2016. 

 

Considerando o interesse da participação nesta iniciativa, para o processo educativo 

dos alunos e para a atividade do Agrupamento Escolar, o Executivo da Junta nos 

termos do disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 350,00€ (trezentos e 

cinquenta euros). 

Deliberação n.º 17 

 

3.3. Presente ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, rececionado a 01 

de março de 2016, a solicitar a atribuição de subsídio e a oferta de brindes para os 

Professores, para a realização da 4ª Edição do “Step by Step 2016” a ter lugar no dia 

21 de maio de 2016. 

 



Junta de Freguesia da Marinha Grande 

 

  ………………………………………ATA N.º 5 - 03-03-2016………………………………….                                              

6 

Considerando tratar-se de uma iniciativa que envolve normalmente um considerável 

número de praticantes desde crianças a adultos, que trará à Freguesia participantes e 

espectadores oriundos de outras localidades, o Executivo da Junta nos termos do 

disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros). 

Deliberação n.º 18 

 

3.4 Anualmente esta Junta de Freguesia presta à população o apoio no preenchimento 

do Modelo 3 do IRS. Não sendo este serviço uma competência legal, é no entanto, um 

costume com vários anos, pelo que se necessita de um espaço e não existem 

condições físicas no edifício sede para o efeito. 

Assim, a Senhora Presidente tomou conhecimento de um estabelecimento comercial 

situado em frente à sede da Junta e chegando ao diálogo com o proprietário, propõe 

ao executivo efetuar um contrato de arrendamento do imóvel pelo valor de 150,00 

euros mensais. 

O espaço em apreço irá servir também para outros tipos de atendimento a realizar por 

outras Técnicas ao serviço da Junta. 

O referido contrato será realizado com o Senhor Francisco de Jesus Ferreira com 

efeitos a 01 de março de 2016, por um período de 20 meses, terminando com o atual 

mandato. 

 

O Executivo analisou o exposto e atendendo à necessidade de aumentar o espaço 

para os serviços e se tratar de um preço acessível, atendendo à boa localização e à 

proximidade, o executivo delibera, por unanimidade, a realização do proposto contrato. 

Deliberação n.º 19 

 

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: 

Vogais: 

 

Manuel dos Santos Pereira 
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José Leonel de Jesus Silva 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 


