
Junta de Freguesia da Marinha Grande 

 

  ………………………………………ATA N.º 18 - 01-10-2015………………………………….                                              

1 

ATA NÚMERO DEZOITO 

 

Aos um dias do mês de outubro 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 

    José Leonel de Jesus Silva 

 Manuel dos Santos Pereira 

 Joaquim José Carrilho Pires 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

_____________________________________________________________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Nesta reunião verificou-se a ausência justificada da Vogal Lara Marques Lino.  

2. Foi apreciada uma proposta de alterações ao projeto do novo edifício da Sede da 

Junta de Freguesia. 

3. Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 17. 

_____________________________________________________________________________ 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de setembro  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

_______________________________________________________________________ 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de setembro  

 

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

quinzena de setembro. 
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 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente o ofício da Comissão Organizadora do 6.º Almoço dos Ex-Combatentes 

da Garcia, rececionado a 18 de setembro de 2015, a convidar para o almoço/convívio 

anual da Comissão Organizadora dos Ex-Combatentes da Garcia, a ter lugar no 

próximo dia 11 de outubro de 2015 pelas 12h30, no Salão da Capela da Garcia. 

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

Junta.  

 

2.2. Presente o email do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, 

rececionado a 18 de setembro de 2015, a enviar o agradecimento pelo apoio e 

disponibilidade dos serviços de limpeza da Junta de Freguesia no terreno da Escola 

Secundária Pinhal do Rei. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.3. Presente o ofício do Clube Atletismo de Marinha Grande, rececionado a 22 de 

setembro de 2015, a convidar para o jantar de celebração do XX Aniversário do clube, 

que realizar-se-á no próximo dia 3 de outubro de 2015 pelas 20h00, na Sala dos 

Fornos da Escola Profissional e Artística da Marinha Grande. 

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

Junta.  

 

2.4. Presente o ofício da Junta de Freguesia da Moita, rececionado a 22 de setembro 

de 2015, a convidar para o 30.º Aniversário da Elevação da Moita a Freguesia, que 

terá lugar no próximo dia 10 de outubro de 2015 pelas 10h30, na Junta de Freguesia. 

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

Junta.  

 

2.5. Presente o ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro, rececionado a 22 de 

setembro de 2015, a solicitar a divulgação do Peditório Nacional a favor da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro, que terá lugar a 30 e 31 de outubro de 2015, 1 e 2 de 

novembro de 2015 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.6. Presente o ofício da ANAFRE, rececionado a 23 de setembro de 2015, a enviar o 

Protocolo de Colaboração entre a Fundação Bissaya Barreto e a Associação Nacional 
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de Freguesias (ANAFRE), no âmbito da oferta de visitas ao Portugal dos Pequenitos 

para grupos de crianças em idade escolar (até aos 13 anos). 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Dar conhecimento às escolas. 

 

2.7. Presente o email da Associação Novo Olhar II, rececionado a 28 de setembro de 

2015, a convidar para a Reunião de Parceiros do Projeto, a realizar-se no próximo dia 

22 de outubro de 2015 pelas 15h00, nas instalações da IVIMA. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Dra. Elisabete Carreira 

do Gabinete de Apoio Psicossocial da Junta de Freguesia. 

 

2.8. Presente o email do Sporting Clube Marinhense, rececionado a 29 de setembro 

de 2015, a convidar para o Festival Anual de Patinagem, que se realiza no próximo dia 

17 de outubro de 2015 pelas 21h00, no Pavilhão da Embra. 

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

Junta. 

 

2.9. Presente o email da Associação Novo Olhar II, rececionado a 29 de setembro de 

2015, a convidar para a Ação de Sensibilização e Informação intitulada “Tratamento 

em Toxicodependência – Modelo Minnesota”, que se realizou no dia 1 de outubro de 

2015 pelas 19h00, nas instalações da IVIMA. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Por motivos de agenda não é possível 

estar nenhum elemento do Executivo presente. 

 

2.10. Presente o email do Sport Operário Marinhense, rececionado a 30 de setembro 

de 2015, a convidar para a Exposição “Sons do Mundo”, que se realizou no dia 1 de 

outubro de 2015 pelas 18h30, na Galeria Jorge Martins. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Por motivos de agenda não é possível 

estar nenhum elemento do Executivo presente. 

 

2.11. Presente o ofício da Liga dos Combatentes – Núcleo da Marinha Grande, 

rececionado a 01 de outubro de 2015, a enviar um manifesto relativamente aos danos 

causados e à deterioração da Torre de Vigia. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.12. Presente o email do Senhor Victor dos Santos, rececionado a 01 de outubro de 

2015, a agradecer pela limpeza das ruas, passeios e papeleiras que foram executados 
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pelos trabalhadores da Junta de Freguesia em conjunto com os trabalhadores da 

Câmara Municipal. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

_____________________________________________________________________________ 

 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente o email da escritora, Isabel Ricardo, rececionado a 14 de setembro de 

2015, a solicitar apoio para a edição do 5º volume da coleção literária Infanto-Juvenil 

“Os Aventureiros no Labirinto Perdido”, no qual uma das ações faz referência à 

Marinha Grande. 

 

Tendo em consideração tratar-se de uma obra literária com interesse para os 

alunos dos Estabelecimentos de Ensino da Freguesia, o Executivo da Junta 

nos termos do disposto na alínea v) 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 7€, no valor total de € 175,00 (cento e setenta e cinco euros). 

Deliberação n.º 77 

 

3.2. Presente o ofício do Sporting Clube Marinhense, rececionado a 15 de setembro 

de 2015, a solicitar o apoio da Junta de Freguesia para o som e luz no âmbito da 

realização do festival de Patinagem Artística a ter lugar no próximo dia 17 de outubro 

de 2015. 

 

Considerando tratar-se de uma iniciativa que envolve  considerável número de 

jovens praticantes representantes de uma associação da freguesia, e 

despertando o interesse da população, o Executivo da Junta nos termos do 

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

Setembro, deliberou por unanimidade atribuir o valor de 200,00€ (Duzentos 

euros). 

Deliberação n.º 78 

 

3.3. Presente o ofício do Clube Desportivo e Recreativo de Amieira, rececionado a 25 

de setembro de 2015, a solicitar o apoio financeiro da Junta de Freguesia para a 

construção de casas de banho novas. A obra terá um custo de cerca de 30.000,00€. 
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Tendo em consideração que se trata de um pedido de colaboração para execução de 

obras indispensáveis ao normal funcionamento das instalações e tendo em conta o 

custo elevado das mesmas, o Executivo da Junta nos termos do disposto na alínea o) 

do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, 

atribuir o valor de 3.000,00€ (Três mil euros). 

Deliberação n.º 79 

 

3.4. Presente o ofício do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, rececionado a 

29 de setembro de 2015, a solicitar apoio financeiro para a atividade da Secção de 

Patinagem de Velocidade. 

 

Tendo em atenção o interesse que a existência da modalidade na Associação 

tem para os jovens da freguesia, o Executivo da Junta nos termos do disposto 

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

deliberou por unanimidade atribuir o valor de 150,00€ (cento e cinquenta 

euros). 

Deliberação n.º 80 

 

Durante a discussão deste assunto o Vogal José Leonel de Jesus Silva se ausentou 

da reunião na discussão e deliberação deste assunto, por fazer parte dos Órgãos 

Sociais desta coletividade.  

 

3.5. Presente o requerimento do Senhor Orlando Ermida da Silva Moleirinho, 

rececionado a 30 de setembro de 2015, a apresentar requerimento para a compra de 

sepultura n.º 282 e colocação de lápide na mesma sepultura, no Cemitério do Pilado. 

 

Ao abrigo da lei vigente o Executivo deliberou, por unanimidade, conceder à referida 

freguesa o pedido solicitado, da sepultura em causa. 

Deliberação n.º 81 

____________________________________________________________________________ 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

Ordens de Pagamento: 
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Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento do n.º 

929 a 952, 963 a 977 no valor de €32.074 (Trinta e dois mil e setenta e quatro 

cêntimos). 

 

Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria: 

 

Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento 

Operações de Tesouraria com o n.º 953 a 962 no valor de 3.382,95 (Três mil trezentos 

e oitenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos). 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 28/09/2015 o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de €226.090,41 (Duzentos e vinte e seis mil e noventa 

euros e quarenta e um cêntimos). 

 

Por nada mais haver a tratar, a Presidente da Junta de Freguesia 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: 

 

 

Vogais: 

 

José Leonel de Jesus Silva 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 


