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ATA NÚMERO ATA NÚMERO ATA NÚMERO ATA NÚMERO CINCOCINCOCINCOCINCO    

Aos vinte dias do mês de Fevereiro 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  

•   José Leonel de Jesus Silva  

•   Manuel dos Santos Pereira  

•   Joaquim José Carrilho  

•   Ricardo Augusto Morais Galo  

 

 

� ANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIAANTES DA ORDEM DO DIA    

    

� Foram aprovadas por unanimidade as  Atas nº 3 e nº 4/2014. 

 

� Foram recebidos os Srs. Artur Francisco e João Cunha Dirigentes da 

Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio, responsáveis pela atividade 

do Rancho Folclórico de Picassinos, que vieram apresentar 

cumprimentos, informar sobre a atividade desenvolvida, apresentar o 

Relatório de Contas e solicitar apoio para a atividade a desenvolver ao 

longo do presente mandato. 

         

          A iniciar a reunião o Sr. Artur Francisco falou das dificuldades sentidas 

para a manutenção do Rancho e afirmou que o mesmo tem conseguido 

manter a sua atividade, em parte graças ao apoio que tem recebido da 

Junta de Freguesia da Marinha Grande. O Dirigente lembrou ainda que, 
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para além de ser dirigida à Juventude do Concelho, a atividade 

desenvolvida pelo Rancho de Picassinos leva o nome da Marinha 

Grande aos mais variados lugares do País, pelo que pensa que 

mereceria mais apoio de outras instituições do Concelho. 

 

         O Sr. João Cunha falou da dificuldade de conseguir músicos para a 

composição do Rancho e disse ser pretensão dos responsáveis, 

contratarem um professor que ensine a tocar acordeão, para que no 

futuro não se debatam com dificuldades nesse aspeto. 

 

         Os Dirigentes terminaram a sua intervenção, afirmando que o Rancho 

estará sempre à disposição da Junta de Freguesia para o que for 

necessário. 

 

         A Presidente da Junta de Freguesia Isabel Freitas disse conhecer bem a 

atividade do Rancho, esperando que consigam formar novos elementos 

para que possa manter-se sempre em atividade, e terminou afirmando 

de acordo com os restantes elementos do Executivo, que podem contar 

com o apoio possível da Junta de Freguesia. 

_____________________________________________________________________________ 

    
ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA    

    

� Ponto Um Ponto Um Ponto Um Ponto Um ––––    Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da 1111ªªªª    Quinzena Quinzena Quinzena Quinzena de de de de     Fevereiro 2014Fevereiro 2014Fevereiro 2014Fevereiro 2014    

� Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois ––––    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência    

� PontoPontoPontoPonto    Três Três Três Três ––––    Apoios Solicitados Apoios Solicitados Apoios Solicitados Apoios Solicitados ----    DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações    

� Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro ––––        Apreciação e Discussão do Acordo de Execução proposto pela  Apreciação e Discussão do Acordo de Execução proposto pela  Apreciação e Discussão do Acordo de Execução proposto pela  Apreciação e Discussão do Acordo de Execução proposto pela  

CMMGCMMGCMMGCMMG    

� Ponto Cinco Ponto Cinco Ponto Cinco Ponto Cinco ––––    Informação FinanceiraInformação FinanceiraInformação FinanceiraInformação Financeira    

� Ponto Seis Ponto Seis Ponto Seis Ponto Seis ––––    Outros AssuntosOutros AssuntosOutros AssuntosOutros Assuntos    
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� Ponto Um Ponto Um Ponto Um Ponto Um ––––    Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da Mapa de Trabalhos da 1111ªªªª    Quinzena de Quinzena de Quinzena de Quinzena de FevereiroFevereiroFevereiroFevereiro    

 

Presente Mapa de Trabalhos, com a informação dos trabalhos realizados na 1ª 

Quinzena de Fevereiro. 

 

� Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois Ponto Dois ––––    CorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondênciaCorrespondência    

    

1.1.1.1. Presente ofício da Associação Portuguesa de Doentes de ParkinsonAssociação Portuguesa de Doentes de ParkinsonAssociação Portuguesa de Doentes de ParkinsonAssociação Portuguesa de Doentes de Parkinson datado 

de 30 de Janeiro 2014 e rececionado no a 07 de Fevereiro do mesmo ano, a 

agradecer o apoio prestado por esta Junta de Freguesia e a enviar o respetivo 

recibo no valor de € 750,00 que lhes foi atribuído. 

O Executivo tomou conhecimento. 

    

2. 2. 2. 2. Presente  e.mail da Conferência de S. Vicente de PauloConferência de S. Vicente de PauloConferência de S. Vicente de PauloConferência de S. Vicente de Paulo     datado de    07 de 

Fevereiro 2014 a enviar o Relatório de Avaliação da sua atividade,    

desenvolvida no ano de    2013.... 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

3. 3. 3. 3. Presente convite do Clube Automóvel da Marinha Grande Clube Automóvel da Marinha Grande Clube Automóvel da Marinha Grande Clube Automóvel da Marinha Grande datado de 10 de 

Fevereiro 2014 e rececionado a 11 de Fevereiro do mesmo ano, para participar 

no Jantar comemorativo do 44º Aniversário do clube, que se realiza no próximo 

dia 22 de Fevereiro, pelas 20.00 horas, no Restaurante “Tasca do Operário”. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a vogal com funções de 

Tesoureira Lara Lino. 

4. 4. 4. 4. Presente ofício da Associação Portuguesa de DeficientesAssociação Portuguesa de DeficientesAssociação Portuguesa de DeficientesAssociação Portuguesa de Deficientes datado de 10 de 

Fevereiro 2014 e rececionado a 13 de Fevereiro do mesmo ano, a agradecer o 

apoio atribuído por esta Junta de Freguesia e a enviar o respetivo recibo. 

 Executivo tomou conhecimento. 
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� Ponto Três Ponto Três Ponto Três Ponto Três ––––    Apoios Solicitados Apoios Solicitados Apoios Solicitados Apoios Solicitados ----    DeliberaçõesDeliberaçõesDeliberaçõesDeliberações    

    

5. 5. 5. 5. Presente e.mail da ACAMGACAMGACAMGACAMG datado de 13 de Fevereiro 2014 e rececionado a 

17 de Fevereiro do mesmo ano, a solicitar apoio financeiro, e também apoio 

logístico, quer a nível de transporte, quer a nível de divulgação, dos desfiles 

Carnavalescos, que  vão realizar-se nos dias 2 e 4 de Março 2014, junto ao 

Parque da Cerca. 

Por se tratar de uma iniciativa com carater cultural e porque envolve as várias 

coletividades da nossa freguesia que trabalham ao longo do ano para que este 

tipo de iniciativas não acabe, 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 

unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, atribuir o valor de € 1.000,00 (mil1.000,00 (mil1.000,00 (mil1.000,00 (mil euros).euros).euros).euros).    

Deliberação nº 7Deliberação nº 7Deliberação nº 7Deliberação nº 7    

 

6. 6. 6. 6. Presente ofício da E.A.S. Academia de Futebol da Marinha GrandeE.A.S. Academia de Futebol da Marinha GrandeE.A.S. Academia de Futebol da Marinha GrandeE.A.S. Academia de Futebol da Marinha Grande datado 

de 11 de Fevereiro 2014 e rececionado a 13 de Fevereiro do mesmo ano, a 

solicitar apoio financeiro para a realização do 6º Torneio Hotel Mar  Sol – 

Lagoinha Park de Futebol de 5, a ter lugar nos dias 12 e 13 de Abril 2014, e 

que contará com a participação de 8 equipas constituídas por dez atletas, um 

técnico e dois dirigentes. 

Por se tratar de um Clube que trabalha na sua maioria com crianças e jovens e 

considerando que este é já um evento que trás à nossa cidade muitos 

visitantes, 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 unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, atribuir o 

valor de € 250,00250,00250,00250,00. 

Deliberação nº 8Deliberação nº 8Deliberação nº 8Deliberação nº 8    

    

7. 7. 7. 7. Presente requerimento de Manuel Inácio JoãoManuel Inácio JoãoManuel Inácio JoãoManuel Inácio João, viúvo, Reformado, com 

residência em Rua Principal nº 55 - Pilado, com o Bilhete de Identidade nº 
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1562999, na qualidade de marido de Olívia da Silva Moleirinho, falecida em 04 

de Fevereiro de 2014, solicita a compra de uma sepultura no cemitério do 

Pilado, com o nº 275.  

Considerando a informação dos serviços que refere que o requerente reúne as 

condições exigidas pelo regulamento do cemitério, para a aquisição solicitada, 

ao abrigo da alínea gg), do nº 1 do artº 16º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro, o Executivo deliberou por unanimidade, conceder ao requerente 

Manuel Inácio JoãoManuel Inácio JoãoManuel Inácio JoãoManuel Inácio João a sepultura nº 275. 

Deliberação nº 9Deliberação nº 9Deliberação nº 9Deliberação nº 9    

    

8888. Presente proposta para ajuda no preenchimento do IRS Modelo 3 durante o 

mês de Março (preenchimento manual) e no mês de Abril (Internet), 

disponibilizando a funcionária Administrativa Graça Órfão, que estará neste 

serviço nos dias úteis das 9.30 h às 12.00 h e das 14.00 h às 17.00 h e ao 

sábado das 9.00 h às 12.00 h durante o mês de Março, e no mês de Abril o 

preenchimento pela internet funcionará em dias úteis, das 12.00 h às 16.00 h. 

O Executivo tomou conhecimento e aprovou por unanimidade. 

Deliberação nº 10Deliberação nº 10Deliberação nº 10Deliberação nº 10    

    

9. 9. 9. 9. Presente proposta da Presidente da Junta Isabel Freitas, relativamente à 

eventual participação da Junta de Freguesia nas comemorações do 25 de Abril 

da cidade da Marinha Grande, com a reativação da “Milha de Cristal”  que era 

levada a efeito pela Câmara Municipal e pelo Clube de Atletismo da Marinha 

Grande, deixando de o realizar há cerca de 3 anos.  

 

Por se tratar de um evento a que os marinhenses já estavam habituados, por já 

estar enraizado nas comemorações do 25 de Abril e porque traz à cidade da 

Marinha Grande muitos atletas, alguns consagrados, 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 unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, atribuir o valor de € 3.5003.5003.5003.500,00,00,00,00 para 
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aquisição dos troféus em cristal, taças e medalhões, promoção, lanches e 

ainda prémios pecuniários. 

Este evento será realizado com a colaboração do Clube de Atletismo da 

Marinha Grande, que prestará o seu apoio no âmbito das aquisições de 

prémios e preparações diversas, atos que se enquadram no seu âmbito 

desportivo. O Clube de atletismo dará informação à Junta de Freguesia das 

despesas realizadas com a verba que lhes é disponibilizada para o efeito 

Deliberação nº 11Deliberação nº 11Deliberação nº 11Deliberação nº 11    

    

� Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro Ponto Quatro ––––        ApreciaçãoApreciaçãoApreciaçãoApreciação    e Discussão do Acordo de Execução e Discussão do Acordo de Execução e Discussão do Acordo de Execução e Discussão do Acordo de Execução 

proposto pela  CMMGproposto pela  CMMGproposto pela  CMMGproposto pela  CMMG    

    

Aprovação em Minuta 

    

Presentes documentos referentes ao acordo de execução para o ano 
2014, entre a Junta de freguesia de marinha grande e a câmara municipal 
da marinha grande, que aqui se dão integralmente reproduzidos para 
apreciação e votação. 
Após discussão sobre o assunto supra e verificando-se que se encontra de 
acordo com a legislação vigente, o executivo, nos termos do artº 16º nº 
1, alínea i) da lei 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 Ponto Cinco Ponto Cinco Ponto Cinco ––––    Informação FinanceirInformação FinanceirInformação FinanceirInformação Financeiroooo    

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

Ordens de PagamentoOrdens de PagamentoOrdens de PagamentoOrdens de Pagamento::::    

Do nº 110 ao nº 112, nº 117, nº 120 e 121, e do nº 124 ao nº 132,110 ao nº 112, nº 117, nº 120 e 121, e do nº 124 ao nº 132,110 ao nº 112, nº 117, nº 120 e 121, e do nº 124 ao nº 132,110 ao nº 112, nº 117, nº 120 e 121, e do nº 124 ao nº 132, que totalizam 

17.352,72 17.352,72 17.352,72 17.352,72 € (dezassete mil trezentos e cinquenta e€ (dezassete mil trezentos e cinquenta e€ (dezassete mil trezentos e cinquenta e€ (dezassete mil trezentos e cinquenta e    dois euros e setenta e dois dois euros e setenta e dois dois euros e setenta e dois dois euros e setenta e dois 

cêntimos)cêntimos)cêntimos)cêntimos).    
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Ordens de Pagamento Operações de TesourariaOrdens de Pagamento Operações de TesourariaOrdens de Pagamento Operações de TesourariaOrdens de Pagamento Operações de Tesouraria    

Do nnnnºººº    113 ao 116, 118, 119, 122 e 123113 ao 116, 118, 119, 122 e 123113 ao 116, 118, 119, 122 e 123113 ao 116, 118, 119, 122 e 123, que totalizam €€€€    2.541,69 (dois mil 2.541,69 (dois mil 2.541,69 (dois mil 2.541,69 (dois mil 

quinhentos e quarenta e um euros e sessenta e nove cêntimos)quinhentos e quarenta e um euros e sessenta e nove cêntimos)quinhentos e quarenta e um euros e sessenta e nove cêntimos)quinhentos e quarenta e um euros e sessenta e nove cêntimos). 

    

BBBBalancete do Movimento de Fundosalancete do Movimento de Fundosalancete do Movimento de Fundosalancete do Movimento de Fundos    

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 22/02/2014, que apresenta 

um total de disponibilidade no valor de € 333326262626....286286286286,,,,14141414 (trezentos e vinte e seis 

mil, duzentos e oitenta e seis euros e catorze cêntimos). 

 

� Ponto Seis Ponto Seis Ponto Seis Ponto Seis ––––    Outros AssuntosOutros AssuntosOutros AssuntosOutros Assuntos    

    

1 - O Vogal do Executivo Sr. Joaquim Carrilho, solicitou informação relativa ao 

assunto que se prende com reparação de vias danificadas. 

Em resposta a Sr. Presidente informou que o material (massa asfáltica) 

utilizado para as citadas reparações tem sido fornecido pela Câmara Municipal, 

sendo que a Lei 75, que rege agora a atividade autárquica não prevê essa 

situação, teremos portanto, que esperar que este problema possa ser 

ultrapassado. A Presidente disse ainda que estamos agora a proceder a 

reparações que podem ser feitas com outro material (tout-venant). 

 

2 – O Vogal Sr. José Leonel Silva manifestou a ideia de que a Câmara 

Municipal, deveria colaborar com na Junta de Freguesia, pelo menos em 

relação às situações mais urgentes. 

 

3 – O Vogal Sr. Ricardo Galo manifestou a ideia de que deveríamos estudar a 

possibilidade, de adaptar ao consumo de gás as viaturas da Junta de 

Freguesia que disponibilizamos para deslocações de clubes e outras 

entidades. 
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4 – Por proposta da Presidente, foi deliberado que as reuniões solicitadas pelo 

Clube Desportivo da Garcia e Grupo Desportivo “Os Vidreiros”, sejam 

efetuadas em reunião Extraordinária, a realizar no dia vinte e sete de Fevereiro 

2014. 

 

Por nada mais haver a tratar a Presidente da Junta deu por encerrada a 

reunião pelas vinte horas, da qual se lavrou a presente Ata, que depois de lida 

e aprovada vai ser assinada por todos os presentes: 

   

Presidente: 

Secretário: 

Tesoureira:  

       VVVVOGAISOGAISOGAISOGAIS: 

Manuel dos Santos Pereira: 

      José Leonel de Jesus Silva:  

      Joaquim José Carrilho Pires: 

      Ricardo Augusto Morais Galo: 

 

 


