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ATA NÚMERO TRÊS 

 

Aos dois dias do mês Fevereiro 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 

 Joaquim José carrilho Pires 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

1 Foi aprovada por unanimidade a ata nº 02 

 

2. Foram recebidos os srs. Hugo Pena e Luís Nunes - Presidente da Direção e 

Assistente Social da Delegação Distrital de Leiria da Sociedade Portuguesa de 

Esclerose Múltipla que vieram apresentar o plano de trabalho para o ano 2017 e 

solicitar apoio para a sua concretização. 

A iniciar a reunião os representantes da Delegação informaram que do plano de 

trabalho da Delegação consta a continuação e otimização dos serviços prestados aos 

utentes, através do projeto (RE)Ativar, que em 2016 apoiou 64 pessoas nas áreas da 

prestação de Social, Psicológica e Jurídica e ainda em tratamentos de Fisioterapia,  foi 

feito acompanhamento a pessoas que passam mais de oito horas sem companhia e 

foi dinamizado um projeto de ocupação de tempos livres a funcionar  com várias 

atividades três dias por semana. 

Os srs Hugo Pena e Luís Nunes responderam depois a questões colocadas pelos 

membros do Executivo Srs Joaquim Carrilho e Manuel Pereira e afirmaram que a 

Delegação não recebe subsídios da Associação Nacional subsistindo com 

organização de iniciativas próprias, apoios da Câmara Municipal de Leiria, União de 

Freguesia de Marrazes/Barosa e Junta de Freguesia da Marinha Grande. 
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A terminar a reunião a Presidente afirmou ser possível a atribuição do subsídio 

solicitado e recomendou a oficialização do pedido através de ofício acompanhado da 

documentação necessária para que o assunto possa ser apreciado em reunião do 

Executivo. 

 

3. A Tesoureira Lara Lino falou sobre a atividade do GAP – Gabinete de Apoio 

Psicossocial da Junta de Freguesia informando que a UCC - Unidade de Cuidados na 

Comunidade, solicitou a formalização de um Protocolo de Parceria com a Junta de 

Freguesia para a concretização de um projeto de intervenção social a desenvolver 

junto de crianças, idosos, grupos socialmente excluídos e grupos de risco. 

 Para a realização das atividades será necessária a intervenção das técnicas do GAP, 

em particular da Nutricionista Carolina Marques que terá uma intervenção 

determinante no Programa de Prevenção da Obesidade Infantil. Dado que a 

Nutricionista presta serviço apenas sete horas semanais, para o trabalho a 

desenvolver no projeto em causa foi proposto o pagamento de trinta horas extra 

serviço no valor de trezentos euros. 

 O GAP vai ainda levar a efeito uma ação denominada ” Vamos com a Escola ao 

Mercado” destinada a alunos do 4º ano dos Estabelecimentos de Ensino da Freguesia 

a ser desenvolvida no Mercado da Marinha Grande onde a Nutricionista dará a 

conhecer os produtos mais indicados e o seu valor para uma alimentação correta. 

                                                   ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de Janeiro 

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de janeiro 

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

quinzena de janeiro. 

 

 

 Ponto Dois – Correspondência 

2.1. Presente convite da APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental, rececionado a 20 de janeiro 2017, para o Jantar Solidário 
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do seu 40º Aniversário que se realiza no dia 03 de fevereiro de 2017, pelas 20h00 no 

Restaurante “O Casarão”, sito em Azoia - Leiria. 

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

 

2.2. Presente convite de Fernando Guerra Pina – autor do Livro Acácio de Calazans 

Duarte – “O Mestre”, rececionado a 20 de janeiro de 2017, para a sessão de 

apresentação do livro, que terá lugar na Escola Secundária Engº Acácio Calazans 

Duarte, no dia 17 de fevereiro 2017, pelas 18h30. 

O executivo tomou conhecimento. Estará presente a Srª Presidente Isabel Freitas. 

 

2.3. Presente convite da Associação de Ocupação de Tempos Livres do Sport 

Operário Marinhense – Associação Crescer e Crer, rececionado a 23 de janeiro de 

2017, para a Sessão de Tomada de Posse dos Corpos Sociais, eleitos para o mandato 

2017/2020, a realizar dia 28 de janeiro, pelas 17h00, nas suas instalações. 

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

 

2.4. Presente ofício do Sport Império Marinhense, rececionado a 25 de janeiro de 

2017, a informar que por motivos de força maior (doença de dois elementos do grupo 

cénico) a estreia da nova peça de Teatro foi adiada para os dias 3 e 4 de março.  

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.5. Presente email da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da 

Marinha Grande, a lembrar que dia 25 de janeiro de 2017 pelas 09h30, terá lugar a 

reunião da Comissão Alargada da CPCJ da Marinha Grande. Junto anexa Ata da 

última reunião e proposta do Relatório de Avaliação de 2016, que será objeto de 

apresentação e análise, seguindo-se a sua aprovação final. 

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

 

2.6. Presente email da Associação Nacional de Espondilite Anquilosante, rececionado 

a 26 de janeiro de 2017, a enviar para conhecimento a Ata da Tomada de Posse da 

Direção, Plano de Atividades para o ano de 2017, Novos Estatutos da ANAE e 

Declarações de Não Dívida da Direção de Finanças e Segurança Social. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.7. Presente ofício do Rancho Folclórico de Picassinos, rececionado a 30 de janeiro 
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de 2017, a solicitar a marcação de uma reunião conjunta, para apresentação da Nova 

Comissão.  

O Executivo tomou conhecimento e deliberou marcar a reunião para o dia 16 de 

fevereiro de 2017, data da próxima reunião do Executivo. 

  

2.8. Presente convite da Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte, datado de 

31 de janeiro de 2017, para assistir ao Corta Mato Regional de Desporto Escolar no 

dia 01 de fevereiro de 2017, pelas 10h00, no Parque da Cerca da Marinha Grande, 

numa organização conjunta do Desporto Escolar, Agrupamento de Escolas Marinha 

Grande Poente e Câmara Municipal de Marinha Grande. 

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

 

 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente ofício da Associação Nacional da Espondilite Aquilosante –Núcleo 

Regional de Leiria- rececionada a 19 de Dezembro de 2016, a solicitar apoio 

monetário para realização de uma visita cultural com os seus associados à 

Assembleia da República, Palácio de S. Bento, Palácio de Belém e Museu da 

Presidência.  

 

Considerando o interesse do apoio prestado pelo Núcleo junto dos pacientes 

portadores da doença em causa, entre os quais se contam naturais e moradores na 

Freguesia, 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, 

atribuir o valor de 150,00€ (Cento e cinquenta euros) 

Deliberação n.º 07 

 

3.2. Presente ofício do Sport Operário Marinhense, rececionado a 23 de janeiro de 

2017, a solicitar apoio monetário para a atividade da Secção de Xadrez a funcionar no 

clube.  

 

Tendo em consideração o interesse da manutenção da modalidade numa das 

Associações da Freguesia, 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, atribuir o valor de 250,00€ (Duzentos e cinquenta euros). 

Deliberação n.º 08 
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3.3. Presente ofício da Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação Distrital de 

Leiria, rececionada a 26 de Janeiro de 2017, a solicitar apoio financeiro para ajuda à 

concretização do Plano de Atividades da Delegação para o ano de 2017.  

 

Considerando a importância do apoio prestado pela Delegação junto das pessoas 

portadoras de deficiência, algumas delas naturais e residentes na Freguesia e 

atendendo às dificuldades sentidas para manutenção das atividades planeadas devido 

à insuficiência de apoios, 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, atribuir o valor de 1.250,00€ (Mil duzentos e cinquenta euros) 

Deliberação n.º 09 

 

3.4. Presente ofício da Sociedade Instrução e Recreio 1º de Janeiro, datado de 27 de 

janeiro de 2017 , a solicitar apoio monetário para organização do “Torneio Nacional de 

Ténis de Mesa” no qual estarão em competição  cerca de 200 atletas e que terá lugar 

no Pavilhão Gimno Desportivo  da Marinha Grande  nos próximos dias 18 e 19  de 

Fevereiro,  

 

Tendo em consideração tratar-se de um evento de caráter desportivo que traz à 

Freguesia significativo número de atletas representantes de vários clubes oriundos de 

diversas regiões do país, acompanhantes e adeptos da modalidade, 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, atribuir o valor de 400,00 

(Quatrocentos euros). 

Deliberação n.º 10 

 

3.5 Presente ofício do Atlético Clube Marinhense, rececionado a 27 de Janeiro de 

2017 a solicitar apoio monetário para realização do “Torneio João Nóbrega” que tem 

como objetivos homenagear a memória de um jovem atleta falecido e a promoção do 

Clube e da Cidade. 

 

Considerando tratar-se de uma iniciativa com interesse para os residentes na 

Freguesia e que aqui trará considerável número de atletas e acompanhantes vindos 

de outras localidades, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na 
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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 500,00 (Quinhentos euros). 

Deliberação n.º 11 

 

3.6. Presente requerimento de Georgina Carreira Duarte e Filhos, rececionado a 27 de 

Janeiro de 2017, a solicitar a compra da sepultura nº 293 no cemitério do Pilado. 

 

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

unanimidade, conceder à referida Freguesa o pedido formulado. 

Deliberação nº 12 

 

3.7. Presente requerimento da funcionária Graça Maria Simões Orfão, datado de 13 de 

Janeiro de 2017, a solicitar a sua consolidação na categoria de Técnica Superior 

função que exerce em regime de intercategorias e intercarreiras desde 01 de junho de 

2015. 

 

Considerando a Lei 46/2016 (Lei do O.E.) de 28 de Dezembro, que no seu Artigo 274º 

procede à revogação parcial do artigo do Artigo 99º e introduz o Artigo 99-A na Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas - Lei 35/2014 de 20 de Junho, referente à 

consolidação das mobilidades intercategorias e intercarreiras, terminando assim com 

as prorrogações a que estas foram sujeitas, o Executivo da Junta de Freguesia 

aceitou, por unanimidade, considerar a possibilidade da consolidação em causa 

depois de analisados pareceres a solicitar relativos ao nível remuneratório a atribuir.   

 Deliberação nº 13 

 

3.8. Presente requerimento do funcionário José Inácio jesus Alves, datado de 13 de 

Janeiro de 2017, a solicitar a sua consolidação na categoria de Encarregado 

Operacional, função que exerce em regime de intercategorias e intercarreiras desde 

01 de junho de 2014. 

 

Considerando a Lei 46/2016 (Lei do O.E.) de 28 de Dezembro, que no seu Artigo 274º 

procede à revogação parcial do artigo do Artigo 99º e introduz o Artigo 99-A na Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas - Lei 35/2014 de 20 de Junho, referente à 

consolidação das mobilidades intercategorias e intercarreiras, terminando assim com 

as prorrogações a que estas foram sujeitas, o Executivo da Junta de Freguesia 
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deliberou, por unanimidade, considerar a consolidação requerida com efeitos a 

Fevereiro de 2017. 

Deliberação nº 14                                                                                                                                 

 

3.9. Presente proposta do Executivo da Junta de Freguesia para abertura de 

Concursos para admissão de Assistentes Operacionais.       

 

Considerando que estão comtemplados no Mapa de Pessoal sete lugares a preencher 

na categoria de Assistente Operacional e tendo em conta a necessidade do 

preenchimento de cinco deles para a realização dos trabalhos a executar, o Executivo 

da Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, proceder à abertura dos concursos 

propostos.     

Deliberação nº 15                                                                         

_________ ____________________________________________________________ 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

Ordens de Pagamento 

 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 31 a 33, 35 a 49 e 

51 a 78 no valor de 37.633.92€ (trinta e sete mil seiscentos e trinta e três euros e 

noventa e dois cêntimos) 

 

Operações de Tesouraria 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamento Operações de 

Tesouraria com nº 34 e 50 no valor de 462,90€ (quatrocentos e sessenta e dois euros 

e noventa cêntimos) 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 31/1/2017, o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de 196.642,87 (Cento e noventa e seis mil seiscentos 

e quarenta e dois euros e oitenta e sete cêntimos 
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Por nada mais haver a tratar, a Presidente da Junta de Freguesia deu por encerrada a 

reunião pelas vinte horas e trinta minutos, 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  

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 


