
Junta de Freguesia da Marinha Grande 

 

__________________________________ATA Nº 20 – 09-10-2014_____________________________ 

 1 

ATA NÚMERO VINTE E UM 

 

Aos vinte e três dias do mês de Outubro 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 

    José Leonel de Jesus Silva 

 Manuel dos Santos Pereira 

 Joaquim José Carrilho Pires 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

____________________________________________________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

Nesta reunião verificou-se a ausência justificada da Tesoureira Lara Marques Lino 

 

 

ORDEM DO DIA 
 

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

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três - Deliberações 

 Ponto Quatro - Informação Financeira 

 

 

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

Presente Mapa de Trabalhos com a informação dos trabalhos realizados na 1ª 

Quinzena do mês de Outubro. 
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1. Durante a apreciação do Mapa de Trabalhos a Presidente prestou informação 

relativa a trabalhos efetuados em diversos Estabelecimentos de Ensino da 

Freguesia. 

2. O Vogal Manuel Pereira manifestou a opinião de que o material de canalização 

utilizado em reparação no Jardim de Infância das Trutas não foi o mais indicado 

para o efeito. 

Em resposta a Presidente afirmou que num executado numa outra Escola da 

Freguesia foi aplicado idêntico material não tendo havido, até esta data, qualquer 

reclamação.   

 

3. O Vogal José Leonel chamou a atenção para a necessidade de reparação de 

bermas na Rua do Sobreiro. 

 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

1. Presente Ofício da Delegação de Leiria da ANAFRE - Associação Distrital de 

Freguesias - a convocar a Presidente da Junta de Freguesia para a 3ª Reunião 

Ordinária do Concelho Diretivo a realizar no dia 24 de Outubro de 2014. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente. 

 

2. Presente Ofício da Rede Social da Marinha Grande a convidar a Presidente da 

Junta de Freguesia a participar numa reunião do Conselho Local de Ação Social a 

ter lugar no dia 17 de Outubro de 2014, no Auditório da Biblioteca Municipal da 

Marinha Grande.  

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente. 

 

3. Presente Ofício do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente a 

convocar todos os membros do Conselho Geral do Agrupamento para uma 

reunião a realizar no dia 20 de Outubro de 2014, na sala D. Diniz da Escola 

Secundária Pinhal do Rei.   

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente. 
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4. Presente Ofício do Sport Operário Marinhense com convite par a presença da 

Presidente da Junta de Freguesia nas cerimónias de inauguração do Auditório 

José Vareda que terá lugar no dia 18 de Outubro de 2014. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente.  

 

5. Presente Convite da Câmara Municipal da Marinha Grande e Liga dos 

Combatentes a convidar a Presidente para participação nas Cerimónias de 

Evocação e Armistício da Grande Guerra a ter lugar no dia 11 de Novembro de 

2014, junto ao Monumento na Rua dos Combatentes da Grande Guerra.  

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente. 

 

6.Presente Ofício da ADESER II IPSS com informação relativa ao trabalho que 

tem vindo a ser realizado pelo CDLS + Marinha Social. 

O Executivo tomou conhecimento. Foi afixado o documento informativo. 

 

7. Presente Ofício da ACAMG a solicitar cedência da Sala de reunião da 

Assembleia de Freguesia par reunião a efetuar no dia 23 de Outubro de 2014 

pelas 21,30 horas  

O Executivo tomou conhecimento e decidiu por unanimidade aceder ao pedido da 

Associação.       

 

 

Ponto Três – Deliberações 

 

1. Apreciado o requerimento apresentado pelo funcionário desta Junta, José Inácio 

Jesus Alves, que detém a categoria de Assistente Operacional, em que solicita a 

sua mobilidade para Encarregado Operacional, função que vem exercendo há já 

algum tempo. 

Nestes termos e de acordo com o preceituado no nº 3, do art.º 39º da Lei 83/2013 

de Dezembro, o Executivo deliberou, por Unanimidade, reconhecer a 

permanência do trabalhador em situação de mobilidade inter - categorias, durante 

o período máximo legalmente previsto passando a ser remunerado pelo nível 
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remuneratório 8 da categoria de Encarregado Operacional, por ser o 

imediatamente seguinte ao que detém na sua atual categoria.   

Deliberação Nº. 71 

 

Ponto Quatro - Informação Financeira 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

Ordens de Pagamento: 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamento do nº 1030,1041 a 

1055 que totalizam € 9218,25 (Nove mil duzentos e dezoito Euros e vinte e cinco 

cêntimos 

Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamento Operações de 

Tesouraria com o nº 1031 a 1040 no valor de €2825,66 ( Dois mil oitocentos e 

vinte e cinco euros e sessenta e seis cêntimos) 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 17/10/2014, o qual apresenta 

um total de disponibilidade no valor de € 472.701,93  (Quatrocentos e setenta e 

dois mil setecentos e um euros e noventa e três cêntimos). 

 

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

vinte e 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:  

Vogais: 

José Leonel de jesus Silva 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 


