
Junta de Freguesia da Marinha Grande 

 

  ………………………………………..  ATA N.º 21 - 15-12-2016………………………………….                                              

1 

ATA NÚMERO VINTE E UM 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dezasseis, 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. Foram recebidos os Dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira 

senhores Ricardo Pereira e Carlos Silva que vieram apresentar o programa que está a 

ser elaborado para as comemorações do “18 de Janeiro de 1934” e solicitar apoio 

financeiro para a sua concretização.  

Segundo os dirigentes Sindicais, do programa, para além do tradicional Jantar 

Convívio, da romagem aos cemitérios para homenagem aos participantes no “18 de 

Janeiro” e da já habitual prova de Atletismo, constará uma “Noite de Fados” e a 

apresentação de uma peça de teatro para crianças sob o tema “18de janeiro de 1934”. 

A Presidente transmitiu a disposição do Executivo para atribuição do apoio possível 

que deve ser solicitado em documento oficial do STIV para apreciação na próxima 

reunião do Executivo. 

 

2. Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 20 
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ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de novembro  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Apreciação e aprovação dos Documentos Previsionais para 

o ano 2017: Orçamento, PPI, Plano de Atividades e Mapa de Pessoal 

 Ponto Cinco - Informação Financeira 

 

 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de novembro 

 

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

quinzena de novembro. 

 

 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente convite da Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro - Ordem, 

rececionado a 29 de novembro de 2016, para a Gala de encerramento do seu 78º 

Aniversário, a realizar no dia 07 de Janeiro 2017, pelas 20h00. 

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

 

2.2. Presente ofício da Guarda Nacional Republicana – Comando Territorial de Leiria, 

rececionado a 29 de novembro de 2016, com vista a promover a informação junto das 

comunidades rurais sobre o Projeto “Campo Seguro”, solicitam a colaboração da Junta 

de Freguesia através de informação pessoal, afixação e publicitação do folheto que 

anexam sobre prevenção do furto de metais não preciosos. 

O executivo tomou conhecimento. Foi afixado cartaz informativo 

 

2.3. Presente email da ANAFRE, rececionado a 30 de novembro de 2016, a enviar 

ofício de apresentação do projeto Orçamento Participativo Portugal.  

O Executivo tomou conhecimento. Foi deliberado afixar o cartaz informativo e 

publicitar na página da Junta de Freguesia. 
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2.4. Presente ofício da Ordem dos Engenheiros Técnicos, rececionado a 30 de 

novembro de 2016, a informar que a Ordem dos Engenheiros e o Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) assinaram um protocolo com o objetivo de 

dinamizar o programa “ Reabilitar para Arrendar”. Neste sentido solicitam a 

colaboração da Junta de Freguesia, através do auxílio na identificação dos imóveis (e 

seus proprietários) que reúnam as condições para que, conjuntamente com os 

Engenheiros Técnicos da região, se possa proceder a este trabalho de regeneração 

dos prédios existentes os quais, depois de recuperados, possam ser colocados no 

mercado de arrendamento. 

O Executivo tomou conhecimento. Não serão tomadas quaisquer medidas em virtude 

de não ser este assunto da responsabilidade da Junta de Freguesia.  

 

2.5. Presente convite da EPAMG – Escola Profissional e Artística da Marinha Grande, 

rececionado a 09 de dezembro de 2016, para a Festa de Natal e Cerimónia de 

Entrega de Diplomas, a realizar no dia 16 de dezembro de 2016, pelas 21h00, no 

auditório da escola. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente o secretário Fernando Alves. 

 

2.6. Presente email da Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte, rececionado 

a 06 de dezembro 2016, a agradecer a colaboração prestada com a cedência de 

transporte e condutor numa deslocação a Leiria, no dia 25 de novembro, para 

transporte de professor e alunos para uma ação de formação.  

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.7. Presente convite da Universidade Sénior da Marinha Grande – Projetos de Vida 

Sénior, rececionado a 07 de dezembro de 2016, para o Encontro de Grupos Musicais 

Seniores a realizar no dia 14 de dezembro 2016, a partir das 15h00, no auditório da 

Resinagem. 

O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente. 

 

2.8. Presente convite da Associação de Pais e Encarregados de Educação da E B 1 - 

Engenho, rececionado a 07 de dezembro de 2016, para a Festa de Natal dos alunos 

daquele estabelecimento de ensino, a ter lugar no dia 16 de dezembro 2016, a partir 

das 18h30, na sede do Sport Império Marinhense. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente Isabel Freitas 
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2.9. Presente email do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, 

rececionado a 09 de dezembro de 2016, a enviar Convocatória da reunião ordinária do 

Conselho Geral do Agrupamento, no dia 14 de dezembro, pelas 17h30.  

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

 

2.10. Presente convite da AEISDOM – Associação de Estudantes do ISDOM, 

rececionado a 09 de dezembro 2016, para o Jantar de Natal a realizar dia 16 de 

dezembro 2016, pelas 19h30 na nave do ISDOM. 

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

 

2.11. Presente convite do Clube de Atletismo de Marinha Grande, rececionado a 09 de 

dezembro 2016, para estar presente no 11º CORTA-MATO JOVEM ROTA DO VIDRO, 

a ter lugar no dia 11 de dezembro 2016, pelas 9h30 no Parque Mártires do 

Colonialismo. 

O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente. 

 

2.12. Presente email da Associação Pais da E.B. Casal de Malta, rececionado a 13 de 

dezembro 2016, a apresentar os novos Corpos Gerentes eleitos por unanimidade, em 

Assembleia Geral. 

 O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.13. Presente ofício da CPCJ, rececionado a 13 de dezembro 2016, a enviar a ata 

referente à última reunião da Comissão Alargada, de 26-10-2016 e informação da 

próxima reunião a realizada no dia 14 de dezembro 2016. 

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

 

2.14. Presente convite da Conferência de S. Vicente de Paulo, rececionado a 13 de 

dezembro de 2016, para a Festa de Natal para as crianças mais carenciadas da 

comunidade, a realizar no próximo dia 17 de dezembro, a partir das 14h00, nas futuras 

instalações para o Centro Paroquial, junto à Igreja Paroquial. 

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

 

2.15. Presente convite da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 

EB1 e Jardim de Infância da Comeira, rececionado a 13 de dezembro 2016, para a 

Festa de Natal das crianças daquele estabelecimento de ensino, a realizar dia 16 de 
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dezembro 2016, pelas 18h00, no Pavilhão nº 2 do Parque Municipal de Exposições da 

Marinha Grande. 

O Executivo tomou conhecimento. Não é possível estar alguém presente. 

 

2.16. Presente convite de Cláudia Sofia Pedro, rececionado a 14 de dezembro de 

2016, para a apresentação da obra de poesia ”Acalanto”, da autoria de Laura Vieira, a 

ter lugar dia 15 de dezembro 2016, pelas 21h00, no auditório do Edifício da 

Resinagem. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente Isabel Freitas 

 

2.17. Presente email. da Rede Social, rececionado a 14 de dezembro 2016, a enviar 

para conhecimento candidatura para a implementação de uma Creche e o respetivo 

parecer emitido pelo Núcleo Executivo, no dia 12-12-2016. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.18. Presente Convite da Câmara Municipal de Marinha Grande, rececionado a 14 de 

dezembro 2016, para a inauguração da Exposição de Pintura «Mãos e Afectos» de 

Carla Martins, que se realiza no dia 17 de dezembro, pelas 17h00, na Galeria 

Municipal. 

O Executivo tomou conhecimento. Este presente a Presidente Dª Isabel Freitas. 

 

2.19. Presente Convite da ACAMG – Associação Concelhia de Associações da 

Marinha Grande, rececionado a 14 de dezembro 2016, para participação na próxima 

Ação de Formação sob o tema “Contabilidade e Fiscalidade” agendada para dia 17 de 

dezembro 2016, das 10h00 às 13h00, no salão da Junta de Freguesia de Marinha 

Grande. 

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

 

2.20. Presente email da Rede Social, rececionado a 14 de dezembro de 2016, a enviar 

relatório de monitorização do Projeto CLDS 3ª Geração Marinha Social, no período 

compreendido entre 16-10-2016 e 31-10-2016. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.21. Presente email de Pass Música – Rui Barradas, rececionado a 14 de dezembro 

de 2016 com informação sobre difusão pública gravada em espaços públicos, que 

obriga aos licenciamentos pela Sociedade Portuguesa de Autores e Passmúsica. 
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O Executivo tomou conhecimento. 

 

 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente ofício do Clube Desportivo e Recreativo da Amieira, rececionado a 25 de 

novembro de 2016, a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas com a sua  

participação com um stand na FAG/2016 – Feira de Artesanato e Gastronomia da 

Marinha Grande. 

 

Considerando que a presença de Associações da Freguesia na FAG proporcionará a 

obtenção de receitas necessárias á manutenção das suas atividades e beneficiará o 

próprio evento pela influência no aumento do número de visitantes, o Executivo da 

Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº1 do Artº 16, da Lei nº 

75/2013 de 12 de Setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 750.00€ 

(Setecentos e cinquenta Euros) 

Deliberação nº 91 

 

3.2. Presente ofício da Protur SPM, rececionado a 14 de novembro 2016, a solicitar 

apoio financeiro para a  realização dos festejos da Passagem do Ano  em  S. Pedro de  

Moel. Junto enviam Atas e Plano de Atividades. 

 

Tendo em consideração tratar-se de um evento com interesse para o desenvolvimento 

turístico do lugar, atraindo considerável número de visitantes, o Executivo da Junta de 

Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº1 do Artº 16, da Lei nº 75/2013 de 

12 de Setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 500.00 (Quinhentos 

Euros) 

Deliberação nº 92 

 

3.3 Presente proposta da Presidente do Executivo no sentido de ser obrigatória nas 

operações bancárias de cheques emitidos ou transferências bancárias a assinatura da 

Tesoureira da Junta de Freguesia com a assinatura de qualquer um dos outros 

membros do executivo permanente, Presidente ou Secretário. 

 

Apreciada a proposta foi a mesma aprovada por unanimidade.   

Deliberação nº 93 

_____________________________________________________________________________ 
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 Ponto Quatro – Apreciação e aprovação dos Documentos Previsionais para 

o ano 2017: Orçamento, PPI, Plano de Atividades e Mapa de Pessoal 

 

4.1. Foram apreciados e aprovados por unanimidade os documentos previsionais para 

o ano de 2017 – Orçamento, PPI, Plano de Atividades e Mapa de Pessoal – 

Aprovações em minutas anexadas à presente Ata. 

 

 

 Ponto Cinco – Informação Financeira 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

Ordens de Pagamento 

 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 1483 A 1564, 

1568, 1572 A 1576 no valor de 24.494,22 € (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa 

e quatro euros e vinte e dois cêntimos.  

 

Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria 

Foram autorizados por os pagamentos às Ordens de Pagamentos Operações de 

Tesouraria com o nº 1565 a 1567 e 1569 a 1571 no valor de 3.421,47 € (três mil 

quatrocentos e vinte e um euros e noventa e quarenta e sete cêntimos). 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 12-12-2016, o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de 199,894,43 € (cento e noventa e nove mil 

oitocentos e noventa e quatro euros e quarenta e três cêntimos. 

 

 

 

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: 
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Tesoureiro: 

 

Vogais: 

 

José Leonel de Jesus Silva 

 

Manuel dos Santos Pereira  

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 

 


