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ATA NÚMERO OITO 

 

Aos dezasseis dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas nas 

instalações da Junta de Freguesia de Marinha Grande, sitas na Rua 25 de Abril, reuniu 

em sessão extraordinária 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 

_____________________________________________________________________________ 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Análise e Aprovação do Regulamento do Inventário e 

Cadastro Patrimonial  

 Ponto Dois – Análise e Aprovação das Contas de Gerência de 2014 

 

___________________________________________________________________ 

 Ponto Um – Análise e Aprovação do Regulamento do Inventário e 

Cadastro Patrimonial  

 

Após discussão sobre o assunto supra, o Executivo apreciou e aprovou os referidos 

documentos por unanimidade, submetendo-os à aprovação da Assembleia de 

Freguesia, nos termos do art.º 16.º, n.º 1, alínea e) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro que regula o regime jurídico das Autarquias Locais. 

 

Nos termos legais procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade. 

 

 ___________________________________________________________________________ 
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 Ponto Dois – Análise e Aprovação das Contas de Gerência de 2014 

 

Após discussão sobre o assunto supra, o Executivo apreciou e aprovou os referidos 

documentos por unanimidade, submetendo-os à aprovação da Assembleia de 

Freguesia, nos termos do art.º 16.º, n.º 1, alínea e) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro que regula o regime jurídico das Autarquias Locais. 

 

Nos termos legais procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Por nada mais haver a tratar, a Presidente da Junta de Freguesia deu por encerrada a 

reunião pelas vinte e quatro horas, 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 


