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ATA NÚMERO TREZE 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Foi aprovada por unanimidade a Ata nº 12. 

 

2. Verificaram-se as ausências justificadas dos Vogais Manuel do Santos 

Pereira e Joaquim José Carrilho Pires. 

 

3. Aprovada uma Nota de Pesar pela catástrofe resultante dos incêndios 

verificados nos Concelhos de Pedrogão Grande, Castanheira de Pera e 

Figueiró dos Vinhos 

 

 

ORDEM DO DIA 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de junho 

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto quatro – Informação Financeira 
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 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de junho 

 

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

primeira quinzena de junho. 

 

                                           

Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente convite do Núcleo do Movimento Democrático de Mulheres, 

rececionado a 12 de junho de 2017, para a abertura da exposição “as mulheres 

contribuem para o desenvolvimento do país”, realizado na Galeria Municipal no 

dia 17 de junho de 2017, pelas 16h00. 

O Executivo tomou conhecimento. Por impedimento de agenda não foi possível 

estar alguém presente. 

 

2.2. Presente convite da Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola Guilherme Stephens (APEGUS) e da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Calazans Duarte (APECD), rececionado 

a 12 de junho de 2017, para a Festa de Encerramento do Ano Letivo, a realizar 

na Escola Guilherme Stephens no dia 14 de junho de 2017, pelas 18h00. 

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

 

2.3. Presente convite da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio - 

Picassinos, rececionado a 14 de junho de 2017, para o Jantar de encerramento 

da época 2016/2017 e para a cerimónia da entrega de prémios SIRITO, 

realizado no dia 17 de junho de 2017, pelas 20h00. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente o vogal Sr. José Leonel 

Silva. 

 

2.4. Presente convite da Associação de Pais da Escola da Comeira, 

rececionado a 16 de junho de 2017, para a Festa de Final de Ano Letivo 

2016/2017, a realizar no dia 23 de junho de 2017, pelas 18h00. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Tesoureira Lara Lino. 
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2.5. Presente convite da Valorlis, rececionado a 19 de junho de 2017, para 

participar no 6º Encontro de Compostagem Doméstica da Valorlis no dia 08 de 

julho de 2017, das 9h00 às 18h00, nas instalações da NERLEI em Leiria. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente o Vogal  José Leonel Silva. 

 

2.6. Presente convite da Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola de Casal de Malta, rececionado a 20 de junho de 2017, para a Festa de 

Encerramento do Ano Letivo 2016/2017, a realizar no dia 23 de junho de 2017, 

pelas 15h30. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente o Secretário Fernando 

Alves. 

 

2.7. Presente email do Sr. Jorge Manuel Matias – Centro de Saúde de Marinha 

Grande, rececionado a 14 de junho de 2017, a agradecer pela colaboração 

prestada por esta Junta de Freguesia, na limpeza do espaço exterior do Centro 

de Saúde. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.8. Presente convite da Universidade (Projetos de Vida Sénior), rececionado a 

20 de junho de 2017, para o piquenique de final de ano letivo, a realizar no dia 

26 de junho de 2017 a partir das 12h00, no Parque de Merendas da Portela. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Tesoureira Lara Lino 

                                                     

2.9. Presente convite da Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e Escoura, 

rececionado a 22 de junho de 2017, para o almoço comemorativo dos seus 69 

anos de existência, a ter lugar na sede da sociedade no próximo dia 02 de julho 

de 2017, pelas 12h30.  

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

 

 

 Ponto Três – Deliberações 

3.1.  Presente ofício da Associação  Tocándar, rececionado  a 12  de  junho  de  
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2017, a solicitar apoio financeiro para minimizar despesas que efetuaram com 

aquisição de calçado para todos os elementos do grupo e também de uma 

gaita de fole galega de fabrico português e uma outra transmontana, que se 

encontra em processo de fabricação.  

 

 Tendo em consideração a importância do projeto em referência, quer para o 

desenvolvimento cultural dos jovens que dele fazem parte quer pela promoção 

da Freguesia, que prestam quando das atuações dos seus grupos noutras 

regiões do país para onde são convidados, o Executivo da Junta de Freguesia, 

nos termos do disposto na alínea v) do nº1, do Artº 16, da Lei 75 /2013 de 12 

de Setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de €1.000,00 (Mil 

euros) como apoio anual. 

Deliberação nº 62 

 

 

3.2. Presente ofício do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente – 

EB da Amieira, rececionado a 22 de junho de 2017, a solicitar apoio para 

ajudar no pagamento dos bilhetes de entrada no Parque Aquático “Mariparque” 

dos 11 alunos daquele estabelecimento de ensino, no dia 23 de junho (último 

dia de aulas). 

 

Tendo em atenção o interesse social da iniciativa, o Executivo da Junta de 

Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº1, do Artº 16, da Lei 75 

/2013 de 12 de Setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor total de  

22,00 € (vinte dois euros) 2.00€ por aluno. 

Deliberação nº 63 

 

3.3. Presente proposta da Presidente para entrega por Ajuste Direto, ao abrigo 

da al.ª a) e b) do nº1 do artº 24º  do Código dos Contratos Públicos, (Deserção 

ou exclusões em anterior Concurso Público) da obra de 

requalificação/ampliação do edifício da Junta de Freguesia uma vez que não 

surgiu qualquer empresa interessada no concurso lançado. 
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Considerando não ter havido concorrentes ao concurso lançado e tendo em 

atenção a urgência na concretização da obra em referência, o Executivo da 

Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada 

 

 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

Ordens de Pagamento 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 704 a 718, 

745 a 760 e 772 no valor de 38.516,48€ (trinta e oito mil quinhentos e 

dezasseis euros e quarenta e oito cêntimos) 

 

 

Operações de Tesouraria 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamento Operações de 

Tesouraria com o nº 719 e 720, 738 a 744 e 761 no valor de 3.910,57€ ( Três 

mil novecentos e dez euros e cinquenta e sete cêntimos) 

 

 

Balancete do Movimento de Fundos  

Presente balancete de tesouraria referente ao dia 21-06-17 o qual apresenta 

um total de disponibilidade de 156.220,61€ (Cento e cinquenta e seis mil 

duzentos e vinte euros e sessenta e um 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.  
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Presidente: 

 

Secretário: 

 

Tesoureira: 

 

Vogais: 

 

José Leonel de Jesus Silva 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 

 

 

 

 

 

 


