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ATA NÚMERO OITO 

Aos vinte e sete dias do mês de Março 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  

_____________________________________________________________________ 

 

 ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1.   Foram aprovadas por unanimidade as Atas com os nºs: 5, 6 e 7 / 2014. 

2. O vogal José Leonel de Jesus prestou informação relativa à sua deslocação 

à cidade do Fundão como elemento representante do Executivo da Junta de 

Freguesia, integrado na Delegação da Cidade da Marinha Grande nas 

comemorações do acordo de geminação das quatro cidades (Fundão, 

Montemor-o-Novo, Marinha Grande e Vila Real de Stº António). 

3. A Presidente Isabel Freitas informou que aceitou o convite que lhe foi 

formulado pelo Presidente da Junta de Freguesia da Batalha Sr. Germano 

Pragosa, para integrar como vogal, a Lista da Assembleia Distrital da ANAFRE. 
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ORDEM DO DIA 
 

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

 Ponto Dois – Correspondência 

 Ponto Três – Apoios Solicitados – Deliberações  

 Ponto Quatro - Informação Financeira 

 Ponto Cinco – Outros assuntos 

 

______________________________________________________________________ 

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

 

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

Quinzena de Março. 

1. Durante a apresentação deste ponto, o vogal José Leonel de Jesus alertou 

para o mau estado do piso da Rua do Sobreiro. 

A Presidente respondeu dizendo que a Junta de Freguesia não possui 

capacidade financeira para adquirir o material adequado para a reparação 

desta e de outras ruas da Freguesia, que se encontram também em mau 

estado, estando já agendada uma reunião com o Executivo da Câmara 

Municipal, no sentido de em conjunto se conseguir solução para que o 

problema seja resolvido o mais rápido possível.   

2. O vogal Sr. Manuel Pereira informou que foi abordado por moradores da Rua 

do Portinho – Garcia, que se queixam de que funcionários da Junta de 

Freguesia têm depositado entulho num terreno junto àquela rua. 

3. O vogal Sr. Joaquim Carrilho informou que um morador da Rua de S. Pedro 

– Guarda Nova se queixou que quando chove, as águas vindas da estrada lhe 

entram na habitação. 
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A Presidente informou que a resolução deste problema não é da nossa 

competência. A situação acontece porque durante as obras de beneficiação da 

via, o piso ficou num nível superior ao da referida habitação, o que origina a 

situação verificada. A Presidente afirmou ainda que embora o assunto não seja 

da competência da Junta de Freguesia, vai ser dada informação à Câmara 

Municipal para que seja estudada a solução adequada. 

______________________________________________________________________ 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

1. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande datado de 11 de 

Março 2014 e rececionado  a 13 de Março do mesmo ano, para a sessão de 

apresentação pública da sua nova identidade, que teve lugar no dia 17 de 

Março, a partir das 17.30 horas, no salão Nobre da Câmara Municipal. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2. Presente convite do ISDOM – Instituto Superior D. Dinis rececionado a 10 de 

Março 2014, para a Sessão Solene do ano letivo 2013/2014 que se realizou no 

auditório do ISDOM na Marinha Grande, no dia 13 de Março 2014 pelas 18.30 

horas 

O Executivo tomou conhecimento e esteve presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

3. Presente convite da Câmara Municipal e do Agrupamento de Escolas 

Marinha Grande Poente, datado de 14 de Março 2014 e rececionado no 

mesmo dia, para participação no 5º Passeio Solidário “Pense em Si e Pense 

nos Outros” no dia 22 de Março, pelas 14.30 horas. O Passeio Solidário tem o 

intuito de apoiar uma situação clínica de dois gémeos falsos, o João e a 

Mariana, que nasceram com plagiocefalia. Junto anexam publicidade. 

O Executivo tomou conhecimento e esteve presente o Secretário Fernando 

Alves. 
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4. Presente ofício do Grupo Parlamentar do PCP datado de 14 de Março 2014 

e rececionado no mesmo dia, a dar conhecimento dos ofícios enviados ao 

Ministro da Educação e Ciência, a solicitar informação sobre as Escolas 

intervencionadas pela Parque Escolar E.P.E e as escolas que serão 

intervencionadas para a remoção do amianto no ano letivo de 2013/2014. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

5. Presente convite do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente 

datado de 28 de Fevereiro 2014 e rececionado a 07 de Março do mesmo ano, 

para a participação da Semana da Leitura, a decorrer na Escola de 31 de 

Março a 04 de Abril. 

O Executivo tomou conhecimento e à semelhança de anos anteriores estará 

presente a Presidente Isabel Freitas, no dia 01 de Abril pelas 12.00 horas, para 

ler uma história, um poema ou um trecho de um livro, aos alunos daquele 

estabelecimento de ensino. 

 

6. Presente convite do Clube Desportivo da Garcia datado de 11 de Março 

2014 e rececionado 12 de Março do mesmo ano, para um evento a decorrer no 

Parque Desportivo Manuel Alegre no dia 15 de Março 2014. Este evento está 

inserido no Jogo convívio entre os Veteranos CD Garcia e antigos atletas do 

clube. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

7. Presente convite da Comissão Organizadora do 5º Almoço dos Ex-

Combatentes da Garcia datado de 15 de Março 2014 e rececionado a 18 de 

Março do mesmo ano, para o Almoço dos Ex-Combatentes, a realizar no 

próximo dia 27 de Abril pelas 12.45 horas, no salão de Festas da Capela da 

Garcia. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel 

Freitas.  
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8. Presente convite da empresa OPEN em parceria com a Assembleia 

Municipal de Marinha Grande rececionado a 13 de Março 2014, para as 

Conferências abertas ao público, denominadas de “Tertúlias” e que visam 

debater e refletir sobre assuntos de interesse geral para a comunidade 

Marinhense. A primeira “Tertúlia”, contará com a presença de especialistas em 

História e Gestão Florestal e terá lugar no dia 19 de Março, a partir das 21.00 

horas, no novo Auditório do Edifício da Resinagem. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

9. Presente convite do Rotary Club da Marinha Grande rececionado a 24 de 

Março 2014, para II Feira da Saúde do Concelho da Marinha Grande, a realizar 

nos dias 29 e 30 de Março 2014, no Parque Municipal de Exposições da 

Marinha Grande. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente o Secretário Fernando 

Alves. 

 

10. Presente convite da Liga dos Amigos da Casa-Museu João Soares 

rececionado a 24 de Março 2014, para o Jantar-Conferência a realizar no 

próximo dia 11 de Abril de 2014, pelas 20.00 horas, no Restaurante Quinta S. 

António do Freixo (Cortes-Leiria) com a presença do Dr. António Costa, 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que falará sobre o tema – Portugal: 

40 anos depois do 25 de Abril. E agora? 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

11. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande datado de 25 de 

Março 2014 e rececionado a 27 de Março do mesmo ano, para a sessão de 

apresentação pública do evento “Design Center – Semana do Design da 

Marinha Grande”, que terá lugar no dia 31 de Março, a partir das 17.30 horas, 

no Auditório do Edifício da Resinagem. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel 

Freitas.  
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_____________________________________________________________________ 

 Ponto Três – Apoios Solicitados – Deliberações 

12.  Presente ofício da Dª Maria de Fátima Almeida Leitão datado de 12 de 

Março 2014 e rececionado no mesmo dia, a solicitar o apoio da Junta de 

Freguesia na aquisição de alguns exemplares do seu Livro “Poética III”, editado 

pela Editorial Minerva. O valor de cada exemplar é de € 10,00. 

 

Por se tratar de uma acção de carater cultural, 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, adquirir  15 livros pelo preço unitário de 

€10.00, no valor total de € 150,00. 

Deliberação nº 15 

 

13. Presente Plano de Atividades da Associação Nevo Portugal datado de 03 

de Março 2014, a informar das atividades a desenvolver no ano corrente e a 

solicitar apoio para a realização das mesmas. 

 

Por se tratar de uma associação sem fins lucrativos que ajuda com vários tipos 

de iniciativas as famílias e portadores da doença rara Nevo Melanocitico 

Congénito Gigante – NMCG, o Executivo 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. 

Deliberação nº 16 

 

14. Presente convite do Marinhense Armando J. D. Castro datado de 23 de 

Janeiro 2014 e rececionado em 27 de Janeiro do mesmo ano, para a  

apresentação do seu livro « Pergunto…Logo…Respondo…», a ter lugar no dia 

22 de Março 2014 das 15.00 h às 16.00 h, na Biblioteca Municipal.  

No mesmo ofício solicita a aquisição de alguns exemplares. 
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Por se tratar de uma acção de carater cultural, 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, adquirir 25  livros pelo preço unitário de 

€10.00, no valor total de € 250,00. 

Deliberação nº 17 

 

15. Presente e.mail do STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração 

Local datado de 18 de Março 2014 e rececionado a 21 de Março do mesmo 

ano, a enviar a sua proposta bem como a fundamentação para negociações do 

Acordo Colectivo de Entidade Empregadora Pública, para se manterem as 35 

horas de trabalho semanal. 

O Executivo tomou conhecimento. 

16. Presente requerimento de Delmira Rosa Paulo Duarte, viúva, Reformada, 

com residência em Rua do Freixoeiro nº 28 - Pilado, com o Bilhete de 

Identidade nº 04254510, na qualidade de esposa de Joaquim Alves Duarte, 

falecido em 14 de Março de 2014, solicita a compra de uma sepultura no 

cemitério do Pilado, com o nº 277.  

 

Considerando a informação dos serviços que refere que a requerente reúne as 

condições exigidas pelo regulamento do cemitério, para a aquisição solicitada, 

ao abrigo da alínea gg), do nº 1 do artº 16º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro, o Executivo deliberou por unanimidade, conceder à requerente 

Delmira Rosa Paulo Duarte a sepultura nº 277. 

Deliberação nº 18 

______________________________________________________________________ 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

Ordens de Pagamento: 

Do nº 186 e nº 187, do nº 196 ao nº 221 e do nº 223 ao nº 259, que totalizam € 

35.047,15 (trinta e cinco mil quarenta e sete euros e quinze cêntimos)  
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Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria 

Do nº 188 ao nº 195 e nº 222, que totalizam € 2.758,49 (dois mil setecentos e 

cinquenta e oito euros e quarenta e nove cêntimos). 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 26/03/2014, que apresenta 

um total de disponibilidade no valor de € 271.826,99 (duzentos e setenta e um 

mil oitocentos e vinte e seis euros e noventa e nove cêntimos. 

 

_____________________________________________________________________ 

 Ponto Cinco – Outros assuntos 

1 – A Presidente informou que a Delegação de Leiria da Agência Portuguesa 

do Ambiente autorizou o pedido da Junta de Freguesia, dando seguimento à 

solicitação do freguês Sr. Josué Jerónimo Inês, no sentido de serem colocadas 

manilhas numa parte da vala pública que atravessa a sua propriedade, situada 

na Rua do Sobreiro em Casal Galego. 

 

2 – O Secretário Fernando Alves informou que com o acordo da Câmara 

Municipal e da Família do Arquiteto Dr. Joaquim Correia, a partir da próxima 

quarta-feira a Orquestra Ligeira da Marinha Grande passará a usufruir de 

instalações situadas no Museu Joaquim Correia, que para o efeito foram 

preparadas pela Junta de Freguesia. Informou ainda que a Orquestra irá atuar 

durante um evento organizado pela PROTUR, a decorrer em S. Pedro de Moel, 

no próximo dia 20 de Abril.  

 

 

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

reunião pelas vinte e duas horas, da qual se lavrou a presente Ata, que depois 

de lida e aprovada vai ser assinada por todos os presentes: 
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      Presidente: 

Secretário: 

Tesoureira:  

       VOGAIS: 

Manuel dos Santos Pereira: 

      José Leonel de Jesus Silva:  

      Joaquim José Carrilho Pires: 

      Ricardo Augusto Morais Galo: 

 

 


