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ATA NÚMERO VINTE  

 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e quinze, 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 

    Lara Marques Lino 

    José Leonel de Jesus Silva 

 Joaquim José Carrilho Pires 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

_____________________________________________________________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 19. 

_____________________________________________________________________________ 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de novembro  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de novembro  

 

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

quinzena de novembro. 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente o email da Associação de Pais da Escola Básica e Jardim de Infância do 

Pilado – Marinha Grande, rececionado a 15 de outubro de 2015, a enviar informação e 
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fundamentos detalhados sobre um Abaixo-Assinado – Contra o Encerramento de 

Escolas no Concelho da Marinha Grande. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 

 

2.2. Presente o email da ASURPI, rececionado a 26 de outubro de 2015, a convidar 

para um sarau de poesia dedicado a Fernando Pessoa, que teve lugar no dia 31 de 

outubro de 2015 pelas 15h00, no Auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande. 

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

Junta de Freguesia. 

 

2.3. Presente o email da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, 

rececionado a 26 de outubro de 2015, a solicitar a afixação do cartaz alusivo à 26.ª 

Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. O cartaz foi afixado. 

 

2.4. Presente o email da ANAFRE, rececionado a 28 de outubro de 2015, a enviar 

ofício para conhecimento do Provedor de Justiça relativo à Legitimidade para celebrar 

acordos coletivos de empregador coletivo. Administração Local. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 

 

2.5. Presente o email da ADESER II, rececionado a 28 de outubro de 2015, a enviar a 

ficha de ligação, no âmbito do CLDS 3.ª Geração para conhecimento da Junta de 

Freguesia. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 

 

2.6. Presente o convite da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 

Marinha Grande, rececionado a 29 de outubro de 2015, a convidar para as 

comemorações do seu 116.º Aniversário, que se realiza no dia 22 de novembro de 

2015 com início pelas 9h00. 

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

Junta de Freguesia. 

 

2.7. Presente o ofício da SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, 

rececionado a 30 de outubro de 2015, a enviar os documentos referentes ao Plano de 

Atividades, relatório de Contas 2015 e Orçamento 2016. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 
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2.8. Presente o ofício do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, 

rececionado a 30 de outubro de 2015, a solicitar o agendamento de uma reunião com 

a Junta de Freguesia, no âmbito das Comemorações do 18 de Janeiro 1934/2016. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Ficou agendada para o próximo dia 26 de 

novembro de 2015 pelas 19h00. 

 

2.9. Presente o email da Deputada Margarida Balseiro Lopes, rececionado a 05 de 

novembro de 2015, a agradecer pela disponibilidade e simpatia aquando da sua visita 

às instalações da Junta de Freguesia. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 

 

2.10. Presente o ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 05 de 

novembro de 2015, a enviar ofício relativo à Sessão de Análise e Debate com autarcas 

e colaboradores das Freguesias dos Municípios de Porto de Mós, Batalha e Marinha 

Grande, a ser promovida pela CCDRC no próximo dia 27 de novembro de 2015 pelas 

10h00, no “Edifício Espaço Jovem” em Porto de Mós. 

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

Junta de Freguesia e a funcionária da Junta de Freguesia Dra. Graça Maria Simões 

Órfão. 

 

2.11. Presente o ofício do STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local e Regional, rececionado a 06 de novembro de 2015, a enviar 

ofício no âmbito da Eleição para os Órgãos Nacionais e Regionais do STAL para o 

quadriénio de 2016/2019, solicitam que sejam concedidas facilidades para a sua 

efetivação, quer em termos de logística quer dos trabalhadores para que nele 

participem. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. E proceder-se-á em conformidade. 

 

2.12. Presente o convite da Escola Básica da Fonte Santa, rececionado a 06 de 

novembro de 2015, a convidar para a 2.ª Festa das Sopas, que se realizou no dia 7 de 

novembro de 2015 pelas 12h30m. 

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

presença de nenhum elemento da Junta de Freguesia. 

 

2.13. Presente o email do CENFIM, rececionado a 09 de novembro de 2015, a 

convidar para o Jantar/Conferência no âmbito das comemorações do 30.º Aniversário 
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do CENFIM, a ter lugar no próximo dia 11 de novembro de 2015 pelas 20h45m, no 

Hotel Mar & Sol em São Pedro de Moel. 

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

Junta de Freguesia. 

 

2.14. Presente o ofício da ASURPI, rececionado a 10 de novembro de 2015, a 

convidar para a 39.ª Edição do “Almoço de Natal do Reformado”, que terá lugar no 

próximo dia 13 de dezembro de 2015 pelas 13h00, no Pavilhão n.º 1 do Parque 

Municipal de Exposições. 

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

Junta de Freguesia e o Secretário Fernando Alves. 

____________________________________________________________________________ 

 

 Ponto Três – Deliberações 

 

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

rececionado a 29 de outubro de 2015, a solicitar apoio financeiro para um Projeto anti-

lepra para os doentes de lepra que ainda não têm acesso ao tratamento. 

 

Tendo em consideração que a iniciativa em causa se destina a contribuir para 

minimizar o sofrimento das vítimas da referida doença, 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, adquirir os postais de Natal €41,50 (Quarenta e 

um euros e cinquenta cêntimos). 

Deliberação n.º 85 

 

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

rececionado a 30 de outubro de 2015, a solicitar apoio financeiro para a realização do 

evento BTT ORDEM 2015, a ter lugar no próximo dia 6 de dezembro de 2015. Contam 

com cerca de 150 participantes e apresentam um orçamento no valor de 1500€. 

 

Por se tratar de um evento desportivo já tradicional e que habitualmente conta com 

considerável número de participantes, 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 150,00€ (Cento e cinquenta euros). 

Deliberação n.º 86 
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3.3. Presente o ofício do Sporting Clube Marinhense, rececionado a 05 de novembro 

de 2015, a solicitar apoio financeiro para pagamento do aluguer do stand na área de 

gastronomia na 26.ª Feira de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande, destinado 

à venda de produtos alimentares, com o objetivo de angariação de fundos. 

 

Por se tratar de um clube que como muitos outros se debate com alguns problemas 

financeiros, 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 750,00€ (Setecentos e cinquenta euros). 

Deliberação n.º 87 

 

3.4. Presente o ofício da ADESER II, rececionado a 06 de novembro de 2015, a 

solicitar apoio financeiro para a continuação das sessões que decorrem mensalmente 

de supervisão clínica realizada por 6 psicólogas, tendo em conta que os mesmos não 

encaixam nos objetivos do projeto CLDS 3G. Os honorários correspondem a 150,00€ 

por sessão, pelo que pedem apoio para uma sessão já realizada em outubro, terão 

outra em novembro e em dezembro de 2015. 

 

Considerando o interesse da continuação da atividade em causa para o 

aperfeiçoamento do trabalho executado pelas referidas técnicas, a prestarem serviço 

em diversas Instituições da freguesia, 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 450,00€ (Quatrocentos e cinquenta euros). 

Deliberação n.º 88 

 

3.5. Presente o ofício da ASURPI, rececionado a 10 de novembro de 2015, a solicitar 

apoio financeiro para a realização, no próximo dia 13 de Dezembro, da 39.ª edição do 

tradicional “Almoço de Natal do Reformado”, uma iniciativa que habitualmente envolve 

cerca de meio milhar de pessoas às quais se pretende proporcionar um almoço 

convívio com qualidade a um preço a todos acessível. 

Atendendo ao interesse social da iniciativa, ao número de pessoas envolvidas e às 

dificuldades financeiras sentidas pela maior parte da classe social a quem é dirigida 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 1.750,00€ 

(Mil setecentos e cinquenta euros). 
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Deliberação n.º 89 

 

3.6. Analisado o pedido da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego 

para apoio monetário à organização da 26.ª edição da FAG - Feira de Artesanato e 

Gastronomia da Marinha Grande, organizada como habitualmente por esta 

Associação, que terá lugar de 27 de novembro e 06 de dezembro de 2015 nas 

instalações do Parque Municipal de Exposições da Marinha Grande. 

 

Considerando tratar-se de um evento de grande interesse pelo considerável número 

de Artesãos da Marinha Grande e de várias regiões do país que aqui vêm dar a 

conhecer a sua arte e pelos restaurantes e comerciantes de artigos ligados à área da 

gastronomia, atividades que trazem à nossa Freguesia grande número de visitantes, 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 5.000,00€ 

(Cinco mil euros). 

Deliberação n.º 90 

___________________________________________________________________________ 

 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 05/11/2015 o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de €217.379,28 (Duzentos e dezassete mil trezentos e 

setenta e nove euros e vinte e oito 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: 

 

Tesoureiro: 
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Vogais: 

 

José Leonel de Jesus Silva 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 


