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ATA NÚMERO DOIS 

 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, 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 Pires 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

_____________________________________________________________________________ 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da última 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 1 

 

2. O Vogal Manuel Santos Pereira apresentou uma questão relacionada com o 

trabalho de limpeza de ruas, propondo que nas ruas da responsabilidade da Junta de 

Freguesia o trabalho de colocação de herbicida passe a ser feito por funcionários da 

Junta, previamente preparados e licenciados para o exercício da referida função , 

deixando esse trabalho de ser adjudicado a empresas privadas. 

Ficou decidido que o assunto será analisado.  
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 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de janeiro 

 

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

quinzena de Janeiro.  

 

 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente o email da Coordenadora da Unidade de Cuidados na Comunidade da 

Marinha Grande – Ana Laura Baridó - rececionado a 13 de Janeiro de 2015, a solicitar 

colaboração da Junta de Freguesia e participação da Presidente na realização de um 

encontro entre os vários parceiros comunitários, evento a realizar no próximo dia 27 de 

fevereiro que assinalará a passagem do primeiro aniversário daquela Unidade, onde 

serão apresentados os resultados do trabalho efetuado e feita reflexão sobre a saúde 

no Concelho. 

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

Freguesia. 

 

2.2. Presente email do Sport Operário Marinhense, rececionado a 16 de Janeiro de 

2015, com convite para presença da Presidente da Junta de Freguesia no Jantar 

comemorativo do 92º aniversário da coletividade a realizar no próximo dia 31 de 

Janeiro pelas 20 horas 

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

Freguesia 

 

2.3. Presente o email da Sporting Clube Marinhense, rececionado a 19 de Janeiro de 

2015, a convidar a Presidente da Junta de Freguesia a estar presente na Gala 

Desportiva ”Desporto por um Sonho”, que irá decorrer no pavilhão da Coletividade no 

próximo dia 07 de fevereiro pelas 21.30.  

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

Freguesia. 

 

2.4. Presente o email da PVMG - Projetos de Vida, Cooperativa Social, Cultural e 

Lúdica Sénior da Marinha Grande CRL, rececionado a 20 de Janeiro de 2015, a 

convidar a Presidente da Junta de Freguesia a estar presente numa “Noite de Fados 
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de Coimbra” a realizar no próximo dia 30 de Janeiro, pelas 21 e 30 horas, nas 

instalações do ISDOM. 

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

Freguesia  

 

2.5. Presente email dos Alunos do Curso de Gestão de Recursos Humanos e Direção 

do ISDOM, rececionado a 20 de Janeiro de 2015, a convidar o Executivo  da Junta de 

Freguesia a estar presente na Conferência “Talento Empresarial”, a ter lugar no 

Auditório do ISDOM, no próximo dia 26 de Janeiro pelas 18.45 horas, a qual terá como 

orador o Pof. Doutor Paulo Guerra , autor do livro “ Talento Empresarial ou Bom 

Colaborador. Qual a diferença?” 

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

Freguesia.  

 

2.6. Presente email do Grupo IBEROMOLDES, rececionado a 21 de Janeiro de 2015, 

a convidar a Presidente da Junta de Freguesia a estar presente na inauguração da 

Mostra dedicada às empresas do Grupo, inserida na exposição “Esculpir o Aço” – 

Coleção Visitável do Futuro Museu da Indústria de Moldes, a ter lugar no próximo dia 

03 de Fevereiro pelas 16 horas.   

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

Freguesia. 

 

2.7. Presente email da Câmara Municipal da Marinha Grande a convidar a Presidente 

da Junta de Freguesia a estar presente na reunião preparatória das comemorações do 

41º aniversário do 25 de Abril a realizar no próximo dia 29 de janeiro pelas 21horas.  

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

 

                                            

Ponto Três – Deliberações 

3.1. Presente o ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras a solicitar apoio 

para a realização da “Convenção de Dança Fitness” a levar a efeito pela secção de 

Step By Step, no próximo mês de Maio. 

  

Considerando que se trata de uma iniciativa com interesse para os jovens residentes 

na Freguesia que atrairá à Marinha Grande considerável número de jovens de outras 

localidades, o Executivo da Junta, nos termos do disposto na alínea o) do nº1, do Art.º 
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16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o 

fornecimento de Cartazes Publicitários, Diplomas de Participação e o apoio monetário 

no valor de € 150,00 (Cento e Cinquenta Euros)  

Deliberação nº 06 

Durante a discussão deste assunto o Vogal do Executivo José Leonel de Jesus Silva 

ausentou-se  da sala de reunião pelo facto de integrar os Corpos Sociais da 

Associação em causa. 

__________________________________________________________________________ 

 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 1 

a 26 no valor de € 2959,18 (Dois mil novecentos e cinquenta e nove euros e dezoito 

cêntimos) 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 22/01/2015 o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de € 275963,20 (Duzentos e setenta e cinco mil 

novecentos e sessenta e três euros e vinte 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: 

Tesoureiro: 

 

Vogais: 

José Leonel de Jesus Silva 

Manuel dos Santos Pereira 

Joaquim José Carrilho Pires 

Ricardo Augusto Morais Galo 


