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ATA NÚMERO VINTE E SEIS 

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 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 

_____________________________________________________________________________ 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três - Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 24. 

 

2. Foram recebidos os elementos representantes do Grupo Desportivo e 

Recreativo das Figueiras Srs. José Fernando Pereira Conceição – Tesoureiro da 

Direção, Bruno Santos e Nélio Sousa – dirigentes da Seção de Step By Step e 

Joaquim Silva e Vera Roque – dirigentes da Secção de Patinagem de Velocidade 

que vieram apresentar o projeto de atividades, apoio logístico e monetário. 
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Os dirigentes informaram que no próximo mês de maio de 2015 será organizado 

um evento, a ter lugar nos Pavilhões da PME – Parque Municipal de Exposições, 

do qual constarão demonstrações e aulas de Dança/Fitness para a população e 

demonstração de Patinagem de Velocidade, atividade que contará com a 

participação de equipas vindas de outras localidades. 

 

Os dirigentes da secção de Patinagem de Velocidade – Joaquim Silva e Vera 

Roque passaram depois a apresentar o projeto em execução para a atividade da 

secção e responderam a questões colocadas pelos membros do Executivo 

explicando as razões que levaram o grupo de Patinadores e Técnicos a iniciarem 

um novo projeto no GDR Figueiras abandonando o anterior Clube de Patinagem 

de Velocidade da Escola Guilherme Stephens e solicitaram apoio monetário para o 

auxílio na compra de patins e outro material necessário para o desenvolvimento do 

projeto. 

 

A terminar a reunião a Presidente da Junta afirmou estar o Executivo disposto à 

colaboração possível, devendo a Direção do GDR Figueiras enviar em devido 

tempo documentação informativa relativa às iniciativas a levar a efeito assim como 

a solicitar o apoio pretendido. 

 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena  

 

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

primeira quinzena de dezembro. 
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 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente o email do Grupo Socem, rececionado a 4 de dezembro de 2014, a 

convidar para a exposição “Esculpir o Aço”, a realizar-se durante o mês de dezembro 

no Edifício da Resinagem. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 

 

2.2. Presente o email da Sociedade Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro da Ordem, 

rececionado a 4 de dezembro de 2014, a convidar para a comemoração do seu 76.º 

Aniversário, a realizar no dia 3 de janeiro de 2015, pelas 20h00, no salão principal da 

coletividade. 

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

 

2.3. Presente o ofício da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM), 

rececionado a 4 de dezembro de 2014, a convidar para o almoço de Natal da 

Delegação de Leiria, que se realizou no dia 14 de dezembro de 2014, pelas 13h00 no 

restaurante “Além-Tejo”, em Marrazes. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Não foi possível a presença de nenhum 

membro do Executivo, por no mesmo dia estar agendada a festa de aniversário da 

Orquestra Ligeira Juvenil. 

 

2.4. Presente o ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, 

rececionado a 5 de dezembro de 2014, a convidar para o almoço de Natal que se 

realizou no dia 20 de dezembro de 2014, pelas 12h30 na sede da Associação. 

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

 

2.5. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 5 de 

dezembro de 2014, a convocar para a reunião da Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios da Marinha Grande, que se realizou no dia 12 de dezembro 

de 2014, pelas 15h00 no Auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande. 

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

 

2.6. Presente o email  da PVMG – Projetos de Vida Sénior da Marinha Grande, CRL, 

rececionado a 9 de dezembro de 2014, a agradecer à Junta de Freguesia o apoio 

concedido. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 
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2.7. Presente o email  da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 10 de 

dezembro de 2014, a convidar para o 16.º Aniversário do Museu do Vidro, que se 

realizou no dia 13 de dezembro de 2014, pelas 10h. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Não foi possível a presença de nenhum 

membro do Executivo. 

 

2.8. Presente o ofício da Escola Básica 1.º Ciclo e Jardim de Infância da Cumeira, 

rececionado a 10 de dezembro de 2014, a convidar para a Festa de Natal 2014, que 

se realizou no dia 12 de dezembro de 2014, pelas 18h30, no Pavilhão 2 do Parque 

Municipal de Exposições da Marinha Grande. 

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

 

2.9. Presente o email da PVMG – Projetos de Vida Sénior da Marinha Grande, CRL, 

rececionado a 10 de dezembro de 2014, a confirmar a disponibilidade da carrinha de 9 

lugares da Junta de Freguesia e a convidar para a Festa de Natal que se realizou no 

dia 13 de dezembro de 2014, pelas 15h00 na Sede da Ordem. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente o Secretário da Junta. 

 

2.10. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 10 de 

dezembro de 2014, a solicitar a disponibilidade da Junta de Freguesia para a 

organização do concerto de Natal/2014, que se realizou na Igreja da Marinha Grande. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento e aceitou a organização do evento que 

ficou a cargo do Secretário da Junta. 

 

2.11. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 11 de 

dezembro de 2014, a convocar para a reunião que se realizou no dia 17 de dezembro 

de 2014, pelas 14h30 no Auditório da Biblioteca Municipal, com a seguinte ordem de 

trabalhos: Calendarização das obras nas Escolas e Cantinas do concelho; Preparação 

da atividade “18 de janeiro em post-its” e outros assuntos de interesse para as 

escolas. 

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

 

2.12. Presente o email do ISDOM – Instituto Superior D. Dinis, rececionado a 11 de 

dezembro de 2014, a convidar para a apresentação do livro “A Janela de Deus”, que 

teve lugar nas instalações do ISDOM no dia 11 de dezembro de 2014, pelas 19h00. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 
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2.13. Presente o email da PVMG – Projetos de Vida Sénior da Marinha Grande, CRL, 

rececionado a 11 de dezembro de 2014, a convidar para a Conferência “Testemunho 

na primeira pessoa de NF2: de cenoura à asseveração da tecnologia”, que se realizou 

no dia 12 de dezembro de 2014, pelas 21h00 no auditório do ISDOM. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente o Secretário da Junta. 

 

2.14. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 11 de 

dezembro de 2014, a convidar para a inauguração da exposição European Glass 

Experience, que se realizou no dia 13 de dezembro de 2014, pelas 16h30 no Núcleo 

de Arte Contemporânea do Museu do Vidro – Edifício da Resinagem. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Não foi possível a presença de nenhum 

membro do Executivo. 

 

2.15. Presente o ofício da Conferência de S. Vicente de Paulo, rececionado a 11 de 

dezembro de 2014, a convidar para a Festa de Natal que realizar-se-á no dia 20 de 

dezembro de 2014, pelas 14h00 num dos Pavilhões da PME – Parque Municipal de 

Exposições. 

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

 

2.16. Presente o email da Associação Novo Olhar II, rececionado a 12 de dezembro 

de 2014, a convidar para a Ação de Informação e Sensibilização – “VIH e o Sentir”, 

que se realizou no dia 15 de dezembro de 2014, pelas 19h30 nas instalações da 

IVIMA, Torreão Central, 2.º andar (Marinha Grande). 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Não foi possível a presença de nenhum 

membro do Executivo. 

 

2.17. Presente o convite da Escola Básica de Casal do Malta, rececionado a 12 de 

dezembro de 2014, a convidar para a exposição de trabalhos feitos pelos Pais, no 

âmbito do Projeto Educativo “Marinha Grande e o Pinhal do Rei”. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente o Secretário da Junta. 

 

2.18. Presente o ofício do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 

rececionado a 12 de dezembro de 2014, a contestar a realização de obras não 

autorizadas pela referida Instituição, adjudicadas pela Junta de Freguesia à Civilvias e 

executadas por aquela empresa na Rua do Aceiro. 

O Executivo tomou conhecimento e vai ser dada resposta justificativa. 
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2.19. Presente o ofício da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 17 de 

dezembro de 2014, a convocar para a reunião do Conselho Municipal de Educação da 

Marinha Grande, a realizar-se no dia 19 de dezembro de 2014, pelas 14h30 no 

Auditório da Biblioteca Municipal, com a seguinte ordem de trabalhos: Constituição do  

Conselho Municipal da Marinha – Tomada de posse de novos membros; Avaliação do 

1.º Período do ano letivo 2014/2015; Planificação de Atividades: “18 de janeiro em 

post-it” e Semana da Educação e Juventude 2015; Outros assuntos. 

O Executivo tomou conhecimento. A Presidente não pôde estar presente. 

 

 

 

 Ponto Três – Deliberações 

 

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

rececionado a 4 de dezembro de 2014, a solicitar a colaboração da Junta de 

Freguesia para a aquisição de um robot no valor de € 600, para formação dos seus 

atletas da secção de Ténis de Mesa. 

 

Considerando que a aquisição do referido robot constitui uma mais valia para o 

processo de treino dos tenistas, que assim poderão melhorar o seu desempenho em 

competição, o Executivo, nos termos do disposto na alínea o) do nº1, do Artº 16, da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, atribuir o apoio no 

valor de € 150,00 (Cento e cinquenta Euros). 

Deliberação n.º 81  

 

3.2. Presente o ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro, rececionado a 2 de 

dezembro de 2014, a solicitar a colaboração da Junta de Freguesia, assim como dar 

conhecimento que o peditório nacional,  se realizou de 31 de outubro a 3 de novembro 

de 2014. 

 

Considerando o interesse social do referido peditório cujo montante constituirá 

significativa ajuda para ações a desenvolver no combate à doença em causa, o 

Executivo, nos termos do disposto na alínea o) do nº1, do Art.º 16, da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, deliberou por, unanimidade, atribuir o apoio no valor de € 300,00 

(Trezentos Euros). 

Deliberação n.º 82 
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3.3. Presente o ofício do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, 

rececionado a 10 de dezembro de 2014, a solicitar o apoio da Junta de Freguesia para 

as “Comemorações do 18 janeiro de 1934” 

 

Tendo em consideração o significado do acontecimento histórico de grande 

importância para a Marinha Grande. 

O Executivo, nos termos do disposto na alínea o) do nº1, do Art.º 16, da Lei n.º 

75/2013, deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio no valor de € 300 (Trezentos 

Euros). 

Deliberação n.º 83 

 

3.4. Presente o ofício do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, 

rececionado a 15 de dezembro de 2014, a solicitar o apoio para a ida de um grupo de 

50 crianças ao Teatro Politeama, no dia 19 de dezembro de 2014, para assistirem à 

peça “O Principezinho”. O custo por criança é de € 7,50 e o transporte será 

assegurado pelo Município. 

 

Tendo em conta o interesse que a iniciativa apresenta para o desenvolvimento cultural 

das crianças em causa O Executivo, nos termos do disposto na alínea o) do nº1, do 

Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, atribuir o 

habitual apoio no valor de € 75,00 (Setenta e cinco Euros) (€1,50 por criança). 

Deliberação n.º 84 

 

3.5. Presente o ofício da Associação de Pais da Escola Básica de Casal de Malta, 

rececionado a 11 de dezembro de 2014, a convidar para a Festa de Natal que se 

realizou no dia 16 de dezembro de 2014, entre as 14h00 e as 17h00 nas instalações 

da Escola Secundária de Calazans Duarte e solicitam ainda um donativo financeiro, 

uma vez que frequentam o estabelecimento 205 crianças. 

 

Por se tratar de uma iniciativa já habitual que fortalece o convívio entre os jovens 

alunos e ajuda a preservar uma tradição de há longos anos, o Executivo, nos termos 

do disposto na alínea o) do nº1, do Art.º 16, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 

deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio no valor de € 307,50 (Trezentos e sete 

Euros e cinquenta Cêntimos). (€1,50 por criança). 

Deliberação n.º 85 
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3.6. Presente o ofício da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, 

rececionado a 26 de novembro de 2014, a solicitar o apoio monetário para o Plano de 

Atividades que irá implementar no próximo ano de 2015. 

 

Considerando o interesse do trabalho desenvolvido por esta associação, com 

Delegação na Marinha Grande, na ajuda às pessoas atingidas pela doença em causa, 

o Executivo, nos termos do disposto na alínea o) do nº1, do Art.º 16, da Lei nº 75/2013 

de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, atribuir o apoio no valor de € 750,00 

(Setecentos e cinquenta Euros) 

Deliberação n.º 86 

 

3.7. Presente o ofício da funcionária da Junta de Freguesia Graça Maria Simões 

Órfão, a solicitar autorização para frequentar estágio a ter início em setembro/outubro 

de 2015 na Ordem dos Advogados, em Coimbra. Por um período de aproximadamente 

3 meses (2 dias por semana), o qual existirá a realização de exames e após esse 

interregno iniciar-se-á o estágio com aulas e patrono (Dra. Ana Rodrigues) e 

prolongar-se-á por 18 a 24 meses. 

 

Considerando que se trata de uma justa aspiração da referida funcionária que assim 

terá a possibilidade de valorizar-se profissionalmente, o Executivo da Junta de 

Freguesia deliberou por unanimidade, aceder ao solicitado, devendo ser dado, por 

parte da interessada, conhecimento ao Executivo do início da formação e feita 

apresentação de prova de frequência das respetivas aulas. 

Deliberação n.º 87 

 

3.8. Presente o ofício da Associação SPM (PROTOUR), rececionado a 17 de 

dezembro de 2014, a solicitar apoio monetário para a organização dos festejos da 

passagem de ano 2014/2015. 

 

Considerando tratar-se de uma iniciativa com interesse para o desenvolvimento 

Turístico da localidade, atraindo ali significativo número de pessoas, o Executivo, nos 

termos do disposto na alínea o) do nº 1, do Art.º16º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, deliberou por unanimidade, atribuir o apoio no valor de € 400 (Quatrocentos 

Euros) 

Deliberação n.º 88 
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3.9. Presente o ofício do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, 

rececionado a 10 de dezembro de 2014 a solicitar o apoio da Junta de Freguesia para 

visitas de recreio e estudo de 26 alunos a Paris e Estrasburgo, a efetuar aproveitando 

da deslocação destes ao Parlamento Europeu, no próximo dia 13 de março, como 

prémio por ter esta escola sido uma das vencedoras do programa Euroscola, para 

participação numa sessão, na qual estarão presentes delegações de vinte outras 

escolas Europeias, para discussão de diversos temas entre os quais: Ambiente e 

Energias Renováveis; 2015 - Ano Europeu para o Desenvolvimento; Futuro da Europa 

e Emprego dos Jovens.  

 

Tendo em consideração o interesse da iniciativa para o desenvolvimento intelectual 

dos jovens dos jovens estudantes o Executivo, nos termos do disposto na alínea o) do 

nº 1, do Art.º16º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, deliberou por unanimidade, 

atribuir o apoio no valor de € 500,00 (Quinhentos Euros). 

Deliberação n.º 89 

 

3.10. Tolerância de Ponto. 

Presente o Despacho n.º 15291/2014 de 17 de dezembro, publicado no Diário da 

República n.º 243/2014, II Série, que vem conceder tolerância de ponto de dois dias 

aos trabalhadores que exercem funções públicas no Estado e nos Serviços 

Desconcentrados da Administração Central, um no dia 24 de dezembro de 2014 e, em 

alternativa, no dia 26 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2014 ou a 2 de 

janeiro de 2015. 

 

Em conformidade com o procedimento legal, a Junta de Freguesia da Marinha Grande 

vem adaptar aos seus trabalhadores o Despacho do Gabinete do Primeiro Ministro, 

concedendo o dia 24 de dezembro de 2014 a todos e concede outro dia à escolha das 

funcionárias administrativas e da operacional que trabalham no Edifício Sede, de 

forma a assegurarem a abertura do serviço. 

 

Quanto ao pessoal operacional que trabalha no exterior, considera-se do interesse do 

serviço que os mesmos gozem esse 2.º dia no dia 02 de janeiro de 2015, fazendo uma 

melhor gestão dos recursos humanos e materiais. 

Deliberação n.º 90 
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3.11. Presente proposta da Presidente da Junta de Freguesia a solicitar “Autorização 

Genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia de Freguesia “ para 

Assunção de Compromissos Plurianuais previstos para o ano de 2015. 

 

Após apreciação e discussão foi o documento aprovado em Minuta que se junta à 

presente Ata de reunião. 

Deliberação n.º 91       

 

3.12. Presente proposta da Presidente da Junta de Freguesia para aquisição de duas 

viaturas de passageiros de nove lugares, nos termos que a Lei lhe confere no art.º 

16.º, alínea e) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, uma das viaturas para apoio ao 

Gabinete de Apoio Psicossocial e a segunda viatura para apoio aos 

clubes/coletividades no transporte das mais diversas modalidades, assim como o 

transporte de alunos entre as escolas do Concelho, e deslocações a outras escolas no 

resto do País para atividades educativas e desportivas. 

Esta última porque reúne as condições exigidas para o transporte de crianças. 

Foi ainda proposto a aquisição de duas máquinas de trabalho (um Dumper e um Trator 

Agrícola agrupado com Capinadeira, ambas são viaturas ligeiras), a primeira máquina 

foi adquirida para utilização em espaços de menor área. 

 

Após apreciação e discussão foi o documento aprovado em Minuta que se junta à 

presente Ata de reunião. 

Deliberação n.º 92       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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 Ponto Quatro - Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

Ordens de Pagamento: 

 

Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento do n.º 

1259 a 1313, 1319 a 1323, 1338 a 1343 no valor de € 31.650,33 (Trinta e um mil 

seiscentos e cinquenta euros e trinta e três cêntimos). 

 

Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria: 

 

Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento 

Operações de Tesouraria com o n.º 1314 a 1318, 1329 a 1337 no valor de € 2807,01 

(Dois mil oitocentos e sete euros e um cêntimos). 

 

Balancete do Movimento de Fundos: 

 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 17/12/2014, o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de € 377.613,59 (Trezentos e setenta e sete e 

seiscentos e treze euros e cinquenta e nove cêntimos).  

 

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

vinte e duas 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: 

Tesoureiro: 

 

Vogais: 

 

José Leonel de Jesus Silva 

Manuel dos Santos Pereira 

Joaquim José Carrilho Pires 

Ricardo Augusto Morais Galo 


