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ATA NÚMERO DOZE 

Aos vinte e dois dias do mês de Maio 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 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  

   Ricardo Augusto Morais Galo  

__________________________________________________________________________ 

ORDEM DO DIA 
 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Maio 2014 

 Ponto Dois – Correspondência 

 Ponto Três - Deliberações  

 Ponto Quatro - Informação Financeira 

_____________________________________________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 Foi assinada e aprovada por unanimidade a Ata nº 11 de 2014. 

_____________________________________________________________ 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 1ª Quinzena de Maio 

Presente Mapa de Trabalhos, com a informação dos trabalhos realizados na 

1ª Quinzena de Maio. 

__________________________________________________________________________ 

 Ponto Dois - Correspondência 

1- Presente e.mail/convite da Comissão Executiva para a Homenagem 

Nacional aos Combatentes datado de 14 de Maio 2014 e rececionado a 16 
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de Maio do mesmo ano, para o XXI Encontro a realizar no dia 10 de Junho 

(Dia de Camões), junto ao Monumento dos Combatentes do Ultramar. 

O Executivo tomou conhecimento e afixou-se o cartaz que junto anexam. 

 

2 – Presente e.mail/convite da Sociedade Instrução e Recreio 1º de Maio – 

Picassinos datado de 14 de Maio 2014 e rececionado a 16 de Maio do 

mesmo ano, para a fase de Apuramento do Campeonato Nacional de 

Andebol, a realizar nos dias 16, 17 e 18 de Maio, no Pavilhão Municipal 

Marinha Grande – Escola Nery Capucho. 

O Executivo tomou conhecimento e esteve presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

3 – Presente e.mail da EPAMG – Escola Profissional e Artística da Marinha 

Grande datado de 15 de Maio 2014 e rececionado a 16 de Maio do mesmo 

ano, a apresentar o Centro para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 

da Escola Profissional e Artística da Marinha Grande. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

4 – Presente informação da Associação Tocándar rececionado a 12 de Maio 

2014, sobre a Atividade do grupo referente ao ano 2013 e envio da Conta de 

Gerência. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

5 – Presente e.mail do Sport Império Marinhense datado de 12 de Maio 

2014, a apresentar a Lista dos Novos Corpos Gerentes 2013/2014. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

6 – Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande para a 

inauguração da exposição Travessias – Escultura de Pablo Pizarro, que se 

realiza no dia 17 de Maio, pelas 21.30h no Núcleo de Arte Contemporânea 

do Museu do Vidro – Edifício da Resinagem. 

O Executivo tomou conhecimento, não foi possível estar alguém presente. 
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7 – Presente convite da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens datado de 09 de Maio 2014 e rececionado a 12 de Maio do mesmo 

ano, para a Caminhada “Laço Azul” a realizar no dia 10 de Maio, pelas 

10.00h. 

O Executivo tomou conhecimento, não foi possível estar alguém presente. 

 

8 – Presente convite do Clube Desportivo Garcia datado de 12 de Maio 2014 

e rececionado a 13 de Maio do mesmo ano, para a I Feira de Artesanato e 

Comércio do Clube Desportivo da Garcia, que se realiza nos dias 17 e 18 de 

Maio 2014. 

O Executivo tomou conhecimento, não foi possível estar alguém presente. 

 

9 – Presente convite do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente 

/ Escola Secundária Pinhal do Rei, para a visita do Nobel da Paz Dom 

Carlos Ximenes Belo, que se realiza no dia 15 de Maio de 2014, pelas 

10.30h na Escola Secundária Pinhal do Rei. 

O Executivo tomou conhecimento e esteve presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

10 – Presente e.mail do Conselho Geral Transitório do Agrupamento de 

Escolas Marinha Grande Nascente, datado de 13 de Maio 2014 e 

rececionado a 14 de Maio do mesmo ano, a enviar em anexo o relatório de 

avaliação das candidaturas ao cargo de Diretor, elaborado pela Comissão do 

Conselho Geral Transitório. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

11 – Presente Convocatória do Agrupamento de Escolas Marinha Grande 

Nascente, rececionada a 20 de Maio 2014, para a reunião a realizar no dia 

21 de Maio, pelas 19.00h, na Escola Básica Nery Capucho. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel 

Freitas. 
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12 – Presente convite da Empresa HRV Equipamentos de processo, SA, 

rececionado a 15 de Maio 2014, para a comemoração do 32º Aniversário da 

empresa, a realizar no dia 24 de Maio 2014, que incluirá a inauguração das 

novas instalações na Marinha Grande pelas 12.00h, seguindo-se de um 

convívio e buffet. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

13 – Presente ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal 

Galego datado de 07 de Maio 2014 e rececionado a 15 de Maio do mesmo 

ano, a enviar cópia do Relatório de Contas relativo ao ano de 2013, cópia da 

Ata da Assembleia Geral com a aprovação das contas. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

14 – Presente carta da munícipe Maria do Céu G. Silva Cruz datada de 07 

de Maio 2014 e rececionada a 14 de Maio do mesmo ano, a agradecer o 

excelente serviço (rápido e eficiente) prestado pela Junta de Freguesia, na 

limpeza da rua onde reside 

 (Rua de Cabo Verde – Camarnal). 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

15 – Presente convite da Universidade Sénior Marinha Grande datado de 19 

de Maio 2014 e rececionado no mesmo dia, para a celebração do 2º 

Aniversário da Universidade a realizar no dia 24 de Maio, com início às 

15.00h. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

16 – Presente e.mail da ANACOM datado de 13 de Maio 2014 e rececionado 

no mesmo dia, a solicitar a colaboração da Junta de Freguesia para 

instalação de sondas de TDT, informam que esta instalação a verificar-se, 
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trará benefícios para os habitantes da freguesia. Solicitam que se confirme 

e/ou atualize os dados da Junta de Freguesia. 

O Executivo tomou conhecimento. 

____________________________________________________________________ 

 Ponto  Três  - Deliberações 

 

17 – Presente ofício da Associação Amigos do Comboio de Lata Marinha 

Grande, rececionado a 16 de Maio 2014, a enviar informação sobre a 

criação desta nova associação. Solicitam apoio financeiro e logístico para a 

realização de um evento denominado “MARINHA A TEMPO E HORAS” que 

irão desenvolver na cidade da Marinha Grande no próximo dia 31 de Maio, 

simulando uma viagem experimental do Comboio de Lata, transportando 

pessoas e valores das artes plásticas, do teatro, da música, do cinema e do 

trabalho artesanal. O percurso da linha de comboio da “Marinha a Tempo e 

Horas” passará Teatro de Rua, Projeção de Filme, Exposição de pintura, 

exposição fotográfica instalação artística, curador de pele, instalação 

operária, exposição e escultura ao vivo, oficina de fantoches, etc… 

 

Por ser uma associação com caráter cultural e recreativo e em resultado da 

interação de artistas, autores, promotores e de outros agentes ativos na 

Marinha Grande, o Executivo nos termos do disposto na alínea o) do nº 1, do 

Artº 16º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, deliberou por unanimidade, 

atribuir o valor de € 300,00 (trezentos euros). 

Deliberação nº 32  

 

18 – Presente carta de apresentação de Ernesto Brochado, que em nome da 

Federação de Motociclismo de Portugal, anexa dossier de apresentação do 

16º Portugal de Lés-a-Lés, evento que passará em S. Pedro de Moel na 

manhã de segunda-feira, 09 de Junho 2014. Solicitam o apoio da Junta de 

Freguesia para a oferta de um lanche à passagem dos participantes, assim 

como algum apoio logístico, e principalmente a nossa presença. 
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 Nos termos do disposto na alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, 

de 12 de Setembro, o Executivo deliberou por unanimidade, atribuir géneros 

alimentícios para a confeção do lanche. 

Deliberação nº 33 

 

19 – Presente ofício do Clube Desportivo e Recreativo da Amieira datado de 

05 de Maio 2014 e rececionado a 12 de Maio do mesmo ano, a solicitar 

apoio para a realização de um Torneio de Futsal inserido nos Festejos 

Anuais nos dias 16, 17 e 18 de Maio. 

 

Por ser uma prova de carater desportivo, o Executivo nos termos do disposto 

na alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, o 

Executivo deliberou por unanimidade, atribuir o valor de € 200,00 (duzentos 

euros) 

Deliberação nº 34 

 

20 – Presente ofício do Clube Automóvel da Marinha Grande datado de 14 

de Maio 2014 e rececionado a 16 de Maio do mesmo ano, a solicitar apoio 

financeiro e logístico nomeadamente no transporte de grades, para os 

compromissos inerentes à realização do Rali Vidreiro Centro de Portugal, 

que se realiza nos dias 6 e 7 de Junho 2014. 

Enviam informação relativa ao evento. 

 

Por ser uma das provas de maior prestígio entre os oitos eventos anuais do 

Campeonato Nacional de Ralis, o Executivo nos termos do disposto na 

alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

deliberou por unanimidade, atribuir o valor de €400,00 (quatrocentos euros) 

Deliberação nº 35 

____________________________________________________________________ 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros:  
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Ordens de Pagamento: 

 

Do nº  413 ao nº 416, do nº 422 ao nº 425, do nº 429 ao nº 448 e nº 450, que 

totalizam € 23.439,18 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e nove euros e 

dezoito cêntimos) 

Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria: 

 

Do nº 417 ao nº 421, do nº 426 ao nº 428 e nº 449, que totalizam € 2.769,46 

(dois mil setecentos e sessenta e nove euros e quarenta e seis cêntimos). 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 21/05/2014, que 

apresenta um total de disponibilidade no valor de 278.660,75 € ( duzentos e 

setenta e oito mil seiscentos e sessenta  euros e setenta e cinco 

cêntimos).___________________________________________________________ 

Por nada mais haver a tratar a Presidente da Junta 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: 

      Presidente: 

Secretário: 

Tesoureira:  

       VOGAIS: 

Manuel dos Santos Pereira: 

      José Leonel de Jesus Silva:  

      Joaquim José Carrilho Pires: 

      Ricardo Augusto Morais Galo: 


