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ATA NÚMERO OITO 

 

Aos seis dias do mês de Abril 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 

 Manuel dos Santos Pereira 

 Joaquim José Carrilho Pires 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Foi aprovada por unanimidade a Ata nº 7. 

2. O Executivo permanente informou que a edição deste ano da “ Feira do Livro, Artes 

e Música”, devido a obras a executar pela Câmara Municipal no bar do Jardim 

Camões, terá lugar nas instalações da Confraria da Igreja Paroquial da Marinha 

Grande, no Largo 5 de Outubro. 

 

ORDEM DO DIA 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de março 

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

  Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de março 

 

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

quinzena de março. 
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 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente email do Clube de Atletismo de Marinha Grande rececionado a 14 de 

março 2017, a enviar para divulgação o Cartaz, Regulamento e o Folheto da 29ª Milha 

de Cristal 2017. 

O Executivo tomou conhecimento 

 

2.2. Presente convite do Autor- Sr. Gabriel Roldão, da Câmara Municipal da Marinha 

Grande e do Rotary Club da Marinha Grande, datado de 20 de março de 2017, para a 

presentação do Livro “Elucidário do Pinhal do Rei”, que teve lugar no dia 26 de março 

de 2017, pelas 15h00, no auditório da Resinagem. 

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

 

2.3. Presente ofício da Confraria da Sopa do Vidreiro, datado de 21 de março de 2017, 

a enviar Certidões de “Não Dívida”, do Plano de Atividades e Ata de Eleição dos 

Novos Orgãos Sociais para o quadriénio 2015/2019. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.4. Presente ofício da Associação Tocándar datado de 22 de março de 2017, a enviar 

para conhecimento, documentação da associação: Atividade 2016 e Relatório de 

Contas 2016. 

O Executivo Tomou conhecimento. 

 

2.5. Presente convite da ASURPI – Associação Sindical União de Reformados, 

Pensionistas e Idosos, datado de 23 de março de 2017, para a Srª Presidente da 

Junta ser “Madrinha” de uma das UTI’s que participará na IX Gala Dança Sénior, no 

dia 8 de abril de 2017. 

Como “Madrinha” terá que acompanhar a respetiva UTI desde a sua chegada até à 

final do evento. 

O Executivo tomou conhecimento. O convite foi aceite. A Srª Presidente Isabel Freitas 

estará presente 

 

2.6. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande datado de 23 de março 

de 2017, para as cerimónias da comemoração do Centenário da Restauração do 

Concelho da Marinha Grande – 1917-2017, realizadas no dia 26 de março de 2017. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Srª Presidente Isabel Freitas. 
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2.7. Presente ofício da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário Marinha Grande 

datado de 24 de março de 2017, a informar que o Conselho Pastoral da Paróquia da 

Marinha Grande, na sua reunião de 02 de novembro de 2016, decidiu por unanimidade 

prestar um público louvor à Junta de Freguesia da Marinha Grande, pela sua sempre 

demonstrada disponibilidade na ajuda a tudo quanto lhe é pedido por parte da 

Paróquia, nomeadamente no arranjo do espaço adquirido pela Paróquia, para a 

realização da Festa da Padroeira. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.8. Presente convite do Serviço Municipal de Proteção Civil datado de 24 de março 

de 2017, para a reunião da Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra 

Incêndios da Marinha Grande, que se realizará no dia 11-04-2017, no auditório da 

Biblioteca Municipal da Marinha Grande. 

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

 

2.9. Presente convocatória da ANAFRE – Delegação de Leiria datada de 28 de março 

de 2017, para 1ª Reunião Ordinária do Conselho Diretivo da Delegação de Leiria, 

realizado no dia 31 de março pelas 20h00 no restaurante “O Lagar” na freguesia do 

Carvalhal. 

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

 

2.10. Presente convite da ACAMG – Associação Concelhia de Associações da 

Marinha Grande datado de 29 de março de 2017, para a apresentação do Livro “No 

Limite da Dor”, realizado no dia 01 de abril de 2017, pelas 16h00 no Auditório da 

Biblioteca Municipal da Marinha Grande. 

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

 

2.11. Presente convite da Associação de Estudantes da Escola Sec. Engº Acácio 

Calazans Duarte rececionado a 29 de março de 2017, para a Gala de Solidariedade 

que decorreu no dia 01 de abril de 2017, pelas 19h30 naquele estabelecimento de 

ensino. Esta Gala tem como objetivo a angariação de fundos para duas instituições de 

intervenção social. 

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

 

2.12. Presente ofício do Clube Recreativo Amieirinhense datado de 30 de  março de 
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2017, a enviar para conhecimento o elenco diretivo e Plano de Atividades para 2017,                                         

ambos atualizados. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.13. Presente convite da Escola Páteo da Inês datado de 31 de março de 2017, para 

o 7º Sarau de Inglês “Welcome to the Jungle”, no âmbito da Semana da Educação e 

Juventude, realizado dia 31 de março, pelas 21h30 na Casa da Cultura – Teatro 

Stephens. 

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

 

2.14. Presente convite da Câmara Municipal e do colecionador Lutz H. Holz datado de 

31 de março de 2017, para a inauguração da exposição “Arte Vetraria Muranese – 

A.Ve.M.”, que se irá realizar no dia 08 de abril, pelas 17h00, no Museu do Vidro e 

também convite para um Jantar comemorativo que terá lugar no mesmo dia pelas 

19h30 no Auditório da Resinagem. 

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

 

2.15. Presente convite dos Hoteis Cristal datado de 06 de abril de 2017, para um 

Jantar Oficial de Autoridades a decorrer no Hotel Cristal Vieira Praia & Spa – na Praia 

da Vieira, no dia 12 de abril, pelas 20h00, no âmbito de um Torneio de Futebol de 

Formação Juvenil – Cristal International Cup”, a decorrer na Marinha Grande nos dias 

13 a 16 de abril de 2017, em que o grupo Hoteis Cristal se apresenta como o principal 

patrocinador.  

O Executivo tomou conhecimento. Estarão presentes a Srª Presidente Isabel Freitas e 

a Srª Tesoureira Lara Lino.  

 

2.16. Presente convite do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente datado 

de 03 de abril de 2017, para a Sessão Solene da Comemoração do Dia do 

Agrupamento com a presença da Srª Secretária de Estado Adjunto e da Educação, a 

realizar na Escola Secundária Pinhal do Rei, no dia 04 de abril pelas 14h30. 

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

 

2.17. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande datado de 28 de 

março de 2017, para a Conferência “A Engenharia ao serviço da eficiência energética 

na Indústria” a realizar no dia 29 de março 2017 no Auditório da Resinagem, pelas 
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16h00 e que contará com a presença do Senhor Secretário de Estado da Energia, 

Jorge Seguro Sanches. 

 O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente o Sr. Secretário Fernando Alves. 

                                                     

 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente ofício da ASURPI – Associação Sindical União dos Reformados, 

Pensionistas e Idosos rececionado a 17 de janeiro de 2017, a solicitar apoio financeiro 

para minimizar despesas que irão ter ao efetuarem obras de beneficiação nas suas 

instalações. Junto enviam descrição das obras a realizar e respetivos custos cujos 

trabalhos especificados atingem o valor 27.650€ (Vinte sete mil seiscentos e cinquenta 

euros) 

 

Considerando o trabalho desenvolvido pela instituição junto da população Sénior da 

Freguesia e sendo que as obras a executar virão possibilitar considerável melhoria das  

instalações para a continuidade do apoio prestado aos associados, o Executivo da 

Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea o) do nº1, do Art.º 16, da Lei 75 

/2013 de 12 de Setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 2800€     

(dois mil e oitocentos euros) 

Deliberação nº 28 

 

3.2. Presente email da Confraria Sopa do Vidreiro rececionado a 13 de janeiro de 

2017, a informar que em parceria com a Câmara Municipal, vai levar a efeito a 

apresentação da 2ª Edição do Livro “Pereira Roldão” – Velha Família da Marinha 

Grande, e questionam a Junta se existe interesse em adquirir alguns exemplares.  

 

Atendendo ao facto de se tratar de uma obra literária acerca de uma das mais antigas 

famílias Marinhenses constituindo por isso um considerável contributo para a história 

da Marinha Grande, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na 

alínea v) do nº1, do Art.º 16, da Lei nº 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou, por 

unanimidade, adquirir 10 exemplares (preço unitário de € 20,00) no valor total de € 

200,00 (duzentos euros) 

Deliberação nº 29 

 

3.3. Presente ofício da E.A.S. – Academia Futebol da Marinha Grande rececionado a 

22 de março de 2017, a solicitar apoio para a realização do “8º Torneio Internacional 
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Hotel Mar & Sol – Lagoinha Park” de Futebol 5, este ano para jovens atletas nascidos 

no ano de 2008. O referido torneio decorrerá no Complexo Desportivo da Lagoinha 

Park durante o fim de semana de 8 e 9 de abril 2017, estando presentes 8 equipas 

constituídas por 10 atletas, um técnico e um dirigente. 

Tendo em consideração tratar-se da organização de um evento com interesse para os 

jovens desportistas que trará à Freguesia considerável número de atletas e 

acompanhantes de várias localidades, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos 

do disposto na alínea v) do nº1, do Art.º 16, da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, 

deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de € 300,00 (trezentos euros) 

Deliberação nº 30 

 

3.4 . Presente ofício do Clube de Atletismo da Marinha Grande rececionado a 22 de 

março de 2017, a solicitar apoio financeiro para custear despesas inerentes às suas 

atividades do ano 2017. Enviam relatório com os custos inerentes às atividades 

realizadas, deslocações para as diversas competições em que o clube participou e 

aquisição de material desportivo durante o ano de 2017. 

 

Tendo em consideração o trabalho que o clube vem desenvolvendo ao longo dos 

últimos vinte anos junto da população jovem da Freguesia, o Executivo da Junta de 

Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº1, do Art.º 16, da Lei 75 /2013 de 

12 de Setembro, deliberou por unanimidade, atribuir, como apoio anual, o valor de 

€1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros) 

Deliberação nº 31 

 

Durante esta deliberação o Secretário Sr. Fernando Alves ausentou-se da reunião por 

fazer parte dos Órgãos Sociais do Clube. 

 

3.5. Presente ofício da Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, rececionado a 

04 de Abril de 2017 a solicitar apoio monetário para a execução, urgente, de obras de 

reparação, de telhado, teto e iluminação do pavilhão /sede da Associação orçadas em 

80.000€ (oitenta mil euros). Para que as obras em causa possam ser efetuadas a 

associação submeteu candidatura ao IPDJ no âmbito do projeto de reabilitação de 

Instalações Desportivas, mas deverá apresentar àquela entidade prova de que 

conseguirá apoios no valor de 50% do valor total estimado. 
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Considerando tratar-se de um pedido de colaboração para obras que visam 

proporcionar condições indispensáveis para a continuidade das diversas atividades ali 

desenvolvidas, entre as quais se contam o Ténis de Mesa, Ginástica de Manutenção,    

Danças Rítmicas e Balet, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto 

na alínea o) do nº1, do Art.º 16, da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou, por 

unanimidade, atribuir o valor de 4.000,00€ (Quatro mil euros) sendo que a atribuição 

da verba indicada apenas será concretizada no caso de aprovada candidatura supra 

referida. 

Deliberação nº 32 

 

3.6. Presente requerimento de Leandro José Oliveira Coelho, rececionado a 23 de 

março de 2017, a solicitar a compra da sepultura nº 290 no cemitério do Pilado, onde 

se encontra sepultado o seu pai: José dos Santos Coelho. 

 

Ao abrigo da Lei vigente o Executivo da Junta de Freguesia deliberou, por 

unanimidade, conceder ao referido Freguês o pedido formulado. 

Deliberação nº 33 

 

3.7. Presente requerimento de José Barros de Sousa, rececionado a 23 de março de 

2017, a solicitar a compra da sepultura nº 295 no cemitério do Pilado, onde se 

encontra sepultada a sua esposa: Maria da Conceição de Sousa. 

 

Ao abrigo da Lei vigente o Executivo da Junta de Freguesia deliberou, por 

unanimidade, conceder ao referido Freguês o pedido formulado. 

Deliberação nº 34 

 

3.8. Presente email da Escola Sec. Engº Acácio Calazans Duarte rececionado a 05 de 

abril de 2017, a solicitar apoio financeiro para realizarem uma visita de estudo à 

Kidzânia, Lisboa, com os 126 alunos da Escola Francisco Veríssimo (Pré-primária e 1º 

Ciclo) no dia 28 de abril de 2017. 

 

Tendo em consideração tratar-se de uma iniciativa com particular interesse para os alunos dos 

escalões etários indicados, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na 

alínea v) do nº1, do Art.º 16, da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou, por unanimidade, 

atribuir o valor de 2,00 € por criança no valor total de €252,00 € (duzentos e cinquenta e dois 

euros). 

 Deliberação nº 35 
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3.9. Concurso por tempo indeterminado para 3 lugares de Assistente Operacional.  

Na continuidade da abertura do procedimento concursal em apreço e em cumprimento 

do imperativo legal, é constituído o seguinte Júri: Presidente - Isabel Maria Gonçalves 

Rodrigues Pereira de Freitas, Presidente da Junta de Freguesia, vogais efetivos: 

Fernando Manuel da Conceição Alves, secretário da Junta de Freguesia, que 

substituirá a Presidente nas suas faltas e impedimentos e José Inácio Jesus Alves, 

encarregado Operacional e como vogais suplentes Lara Marques Lino e Manuel dos 

Santos Pereira, vogais da Junta de Freguesia. 

 

Concurso a termo certo para 1 lugar de Assistente Operacional.  

Na continuidade da abertura do procedimento concursal em apreço e em cumprimento 

do imperativo legal, é constituído o seguinte Júri: Presidente - Isabel Maria Gonçalves 

Rodrigues Pereira de Freitas, Presidente da Junta de Freguesia, vogais efetivos: 

Fernando Manuel da Conceição Alves, secretário da Junta de Freguesia, que 

substituirá a Presidente nas suas faltas e impedimentos e Lara Marques Lino, 

Tesoureira da Junta de Freguesia, vogais suplentes Manuel Santos Pereira e José 

Leonel de Jesus Silva, ambos vogais da Junta de Freguesia. 

Deliberação nº 36. 

 

 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

Ordens de Pagamento 

 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 290 a 294 e 296 a 

397 no valor de 32.011,02€ (trinta e dois mil e onze euros e dois cêntimos). 

 

Operações de Tesouraria  

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamento Operações de 

Tesouraria com o nº 295 no valor de 307,62€ (trezentos e sete euros e sessenta e dois 

cêntimos) 

 

Balancete do Movimento de Fundos  
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Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 06-04-2017, o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de € 147.368,81 (cento e quarenta e sete mil trezentos 

e sessenta e oito euros e oitenta e um cêntimos) 

 

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

reunião pelas vinte uma 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: 

 

Tesoureira: 

 

Vogais: 

 

José Leonel de Jesus Silva 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 

 

 

 

 

 

 


