
Junta de Freguesia da Marinha Grande 

 

  ………………………………………ATA N.º 21 - 26-11-2015………………………………….                                              

1 

ATA NÚMERO VINTE E UM 

 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 

_____________________________________________________________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

1. Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 20. 

2. Foram recebidos os dirigentes do STIV (Sindicato dos Trabalhadores da Indústria 

Vidreira) D.ª Etelvina Ribeiro – Presidente da Direção e Sr. Paulo Pêssego que vieram 

solicitar apoio para o programa de comemorações do “18 de Janeiro de 1934”. 

Segundo os dirigentes o programa das comemorações não está ainda concluído mas 

a maior parte das iniciativas como – o tradicional Jantar Comemorativo, a prova de 

Atletismo e uma Festa para crianças estão já a ser pensadas. 

A Presidente da Direção afirmou que se a Junta de Freguesia quiser avançar com 

alguma proposta a incluir no programa a mesma será acolhida com agrado. 

Ficou assente que a Direção do Sindicato enviará mais tarde um ofício já com o 

Programa completo a formalizar o pedido de apoio. 

_____________________________________________________________________________ 

                                               ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de novembro  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 
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 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de novembro  

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

quinzena de novembro. 

 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente o ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense, rececionado a 

13 de novembro de 2015, a convidar para participar no jantar das Comemorações do 

79.º Aniversário, a realizar-se no próximo dia 5 de dezembro de 2015, nas instalações 

da Sociedade pelas 19h30m. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente o Secretário do Executivo 

Senhor Fernando Alves. 

 

2.2. Presente o email da Casa do Benfica da Moita e Marinha Grande, rececionado a 

16 de novembro de 2015, a convidar para a Noite de Fados e comemoração do seu 

Aniversário que irá realizar-se no próximo dia 27 de novembro de 2015 pelas 20h, no 

Hotel Mar e Sol em São Pedro de Moel. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente o Senhor Ricardo Galo. 

 

2.3. Presente o email da ANAFRE, rececionado a 16 de novembro de 2015, a enviar o 

Documento de Orientação Estratégica, aprovado no XV Congresso Nacional da 

ANAFRE. 

O documento vai ser reencaminhado para todos os elementos do Executivo. 

 

2.4. Presente o email da Senhora Maria da Conceição Duque – Professora voluntária 

na Universidade Sénior da Marinha Grande - ASURPI, rececionado a 16 de novembro 

de 2015, a convidar para a apresentação do seu livro, que se realizou no dia 18 de 

novembro de 2015 pelas 15h. 

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

Junta de Freguesia. 

 

2.5. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 17 de 

novembro de 2015, a convidar para assistir ao Concerto da Orquestra da Amieirinha e 

Orquestra da Academia de Música de Óbidos, no âmbito da organização do 12.º Fim-

de-semana Cultural, que teve lugar nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2015 pelas 

21h30 na Casa da Cultura. 
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O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente a Senhora Presidente da 

Junta de Freguesia. 

 

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

18 de novembro de 2015, a convidar para o Almoço de Aniversário da Coletividade, 

integrado nas comemorações do seu 42.º Aniversário, que se realizou no dia 22 de 

novembro de 2015 pelas 13h. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve presente o Senhor Fernando 

Alves. 

 

2.7. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 18 de 

novembro de 2015, a enviar o Despacho n.º 523/2015 de delegação na Vereadora 

Cidália Ferreira a presidência do Conselho Local de Ação Social. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 

 

2.8. Presente o email do Jardim de Infância da Boavista, rececionado a 18 de 

novembro de 2015, a convidar para a 5.ª Feira das Colheitas, que teve lugar no dia 21 

de novembro de 2015 pelas 14h00, no Jardim de Infância da Boavista. 

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

presença de nenhum elemento da Junta de Freguesia. 

 

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

rececionado a 18 de novembro de 2015, a enviar a convocatória para a reunião do 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, a realizar-se 

no próximo dia 30 de novembro de 2015 pelas 17h30 na sala B1, da Escola Professor 

Alberto Nery Capucho. 

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

Junta de Freguesia. 

 

2.10. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 19 de 

novembro de 2015, a agradecer a colaboração e apoio dado ao 5.º Grande Prémio de 

Atletismo da Amieirinha, que se realizou no dia 26 de setembro de 2015. Como forma 

de agradecimento enviaram um pequeno resumo da prova, fotos, classificações e o 

regulamento que esteve em vigor. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  
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2.11. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 19 de 

novembro de 2015, a convidar para a cerimónia protocolar de abertura da 26.ª Feira 

Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande, que terá lugar no próximo 

dia 27 de novembro de 2015 pelas 18h, no Parque Municipal de Exposições da 

Marinha Grande. 

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

Junta de Freguesia. 

____________________________________________________________________________ 

 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente o ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de Maio, rececionado a 

16 de novembro de 2015, a solicitar apoio monetário para a participação na 26.ª Feira 

Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande, com a instalação de uma 

Tasquinha no espaço destinado à restauração.  

O Apoio solicitado destina-se a suportar os custos com a adjudicação do referido 

espaço. 

 

Por se tratar de um clube que, como muitos outros, se debate com alguns problemas 

financeiros e pelo facto de a iniciativa poder vir a proporcionar a presença de um maior 

número de visitantes ao evento, o Executivo da Junta, nos termos do disposto na 

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

unanimidade, atribuir o valor de 750,00€ (Setecentos e cinquenta euros). 

Deliberação n.º 91 

 

3.2. Presente o ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro, rececionado a 25 de 

novembro de 2015, a solicitar um donativo para dar continuidade ao apoio ao doente 

oncológico e sua família, no prosseguimento de uma missão que se estende também 

à promoção da saúde, à prevenção do cancro e ao estímulo à formação e investigação 

em oncologia. 

 

Considerando os serviços humanitários prestados por esta instituição, que 

constantemente presta importante ajuda no combate a uma doença que afeta um 

considerável número de pessoas, o Executivo da Junta nos termos do disposto na 

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

unanimidade, atribuir o valor de 250,00€ (Duzentos e cinquenta euros). 

Deliberação n.º 92 
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3.3. Presente o ofício do Atlético Clube Marinhense, rececionado a 26 de novembro de 

2015, a solicitar apoio financeiro para suportar o custo da sua participação na 26.ª 

Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande com a instalação de 

um espaço na zona do Certame reservada à restauração. 

 

Tendo em consideração que a presença do Clube na FAG lhe poderá proporcionar 

receitas necessárias à sua atividade e motivará sócios e simpatizantes a deslocarem-

se ao local aumentando o número de pessoas a visitarem a Feira, o Executivo da 

Junta, nos termos do disposto na alínea v) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 750,00€ (Setecentos e 

cinquenta euros). 

Deliberação n.º 93 

 

3.4. Presente ofício da Associação Novo Olhar II, rececionado a 25 de Novembro a 

solicitar a colaboração da Junta de Freguesia numa parceria para candidatura ao 

Programa Escolhas 6ª Geração, com o Projeto Gestos, com a duração de um período 

de três anos, a desenvolver junto da comunidade de etnia cigana para promoção da 

inclusão social e comunitária de crianças e jovens daquela etnia residentes na 

Freguesia da Marinha Grande.  

 

Analisado o assunto, tendo em consideração que o projeto, com a duração de três 

anos, se prolonga para além do términus do mandato do atual Executivo não nos 

parecendo, por isso, correto assumir o compromisso e ainda  porque mantemos na 

Junta de Freguesia  um  Gabinete de Apoio Social  com o qual pensamos  podermos 

candidatar-nos durante o próximo ano a possíveis Projetos que possam surgir  na área 

Social, o Executivo deliberou, por unanimidade, não assumir a parceria em causa. 

Deliberação nº 94 

 

3.5. Presente informação ao Executivo da Junta de Freguesia, sobre a mobilidade 

inter categorias do funcionário José Inácio de Jesus Alves. Este tem a sua mobilidade 

como Encarregado Operacional a terminar em 30/11/2015 no limite máximo dos 18 

meses permitida pela Lei n.º 35/2014, conjugada com a Lei de Orçamento de Estado 

2015 que permite que todas as mobilidades que terminem no decurso do corrente ano 

possam ser prorrogadas até 31/12/2015. Sobre esta matéria prevê ainda a Lei n.º 

151/2015 de 11/09 – Lei de enquadramento orçamental no seu artigo 58.º n.º 1 a) a 
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prorrogação da vigência da Lei do Orçamento de Estado de 2015 prorrogando assim 

as situações de mobilidade. 

 

Atento aos factos expostos o Executivo delibera por unanimidade aguardar pela 

publicação da Lei de Orçamento de Estado para 2016 tomando nessa altura a decisão 

que entender por conveniente e de acordo com a lei. 

Deliberação n.º 95 

_______________________________________________________________________ 

 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 

1098 ao n.º 1255, do n.º 1262 ao n.º 1265, do n.º 1269 ao n.º 1279 e do n.º 1281 ao 

n.º 1326, que totalizam €112.336,21 (cento e doze mil trezentos e trinta e seis euros e 

vinte e um cêntimos). 

 

Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria: 

 

Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento 

Operações de Tesouraria do n.º 1256 ao n.º 1261, do n.º 1266 ao n.º 1268 e n.º 1289, 

que totalizam €3.880,95 (três mil oitocentos e oitenta euros e noventa e cinco 

cêntimos). 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 25/11/2015 o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de €203.527,04 (duzentos e três mil quinhentos e 

vinte e sete euros e quatro 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: 

 

Tesoureiro: 
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Vogais: 

 

José Leonel de Jesus Silva 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 


