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ATA NÚMERO SEIS 

 

Aos dois dias do mês de Março de dois mil e dezassete, 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. Foram aprovadas por unanimidade as Atas 3 e 4. 

 

ORDEM DO DIA 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de Fevereiro 

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda  quinzena de fevereiro 

 

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

segunda quinzena de fevereiro 

. 
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 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente convite do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, 

rececionado a 17 de fevereiro de 2017, para participar na iniciativa “A Escola 

convida um leitor”, integrada na Semana da Leitura – PNL – Plano Nacional de 

Leitura, que irá decorrer entre 27 e 31 de março de 2017. Junto anexam a 

proposta de horário. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel Freitas. 

 

2.2. Presente convite do Centro do Património da Estremadura – CEPAE, 

rececionado a 17 de fevereiro de 2017, para a apresentação do livro 

Brinquedos Rurais Tradicionais de Mário Neto, a decorrer na Biblioteca 

Municipal Afonso Lopes Vieira, Leiria, no dia 25 de fevereiro, pelas 16h00. 

 O executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente.  

 

2.3. Presente convite do Sport Império Marinhense, rececionado a 22 de 

fevereiro de 2017, para a ante estreia da peça de Teatro “A Casa do Musgo”, 

no dia 03 de março 2017, pelas 21h30, no salão da coletividade. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel 

Freitas. 

 

2.4. Presente email do freguês Sr. Paulo Silva, rececionado a 23 de fevereiro 

de 2017, a agradecer pela forma extremamente profissional como foi atendido 

nesta Junta de Freguesia, quando recorreu aos nossos serviços para resolver 

alterações administrativas, aquando do falecimento do seu pai. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.5. Presente convite da Escola Sec. Engº Acácio Calazans Duarte, 

rececionado a 23 de fevereiro de 2017, para a entrega do “Prémio Calazans” a 

decorrer dia 03 de março de 2017, pelas 21h00. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a tesoureira Dª Lara Lino. 
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2.6. Presente convite do Centro de Informação Europe Direct da Alta 

Estremadura, rececionado a 23 de fevereiro de 2017, para a sessão de 

divulgação do Plano de Investimento para a Europa e do Programa Centro 

2020, a decorrer no dia 01 de março 2017, pelas 10h00 no Auditório do Edifício 

NERLEI em Leiria. 

O executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente. 

 

 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente proposta da Presidente da Junta de Freguesia para abertura de 

convite à apresentação de candidaturas para um Técnico Nutricionista em 

Regime de Serviços Prestados, em substituição da Nutricionista Drª Carolina 

Marques que deixará de prestar serviço no GAP da Junta de Freguesia a partir 

do próximo dia 17 de Março. 

 

Considerando que a cessação da prestação profissional da nutricionista em 

serviço no GAP causará considerável transtorno para os fregueses utentes 

desta valência, que verão interrompido o seu processo de tratamento, o 

Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do n.º 1, 

do Art.º 19 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, a 

aprovação da proposta em apreço tendo para o efeito sido nomeados para 

composição do Júri os seguintes elementos. 

- Presidente – Drª Elisabete Figueira Carreira - Técnica Social do GAP 

-1ª Vogal - Drª Lara Marques Lino - Tesoureira do Executivo da Jtª Fregª 

- 2ª Vogal - Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas – Presidente da 

Junta de Freguesia 

Deliberação Nº 21 

 

3.2. Presente requerimento da funcionária Graça Maria Simões Orfão, datado de 13 de 

janeiro de 2017, a solicitar a sua consolidação na categoria de Técnica Superior, 

função que exerce em regime de inter categorias e inter carreiras desde 01 de junho 

de 2015. 
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O requerimento em referência tinha sido já apreciado na reunião do Executivo da 

Junta de Freguesia de 02/02/2017 tendo ficado para decisão final após a análise de 

pareceres relativamente ao nível remuneratório a atribuir, solicitados à ANAFRE e 

CCDR entretanto recebidos nesta Junta de Freguesia. 

Apreciados os pareceres e em cumprimento do disposto no artigo 99.º -A, aditado à 

LTFP- Lei nº 35/2014 de 20 de Junho pelo artigo 270.º da LOE para 2017, referente à 

consolidação das mobilidades inter categorias e inter carreiras, o Executivo da Junta 

de Freguesia, deliberou por unanimidade, autorizar a requerida consolidação na 

posição 2, nível remuneratório 15 da categoria e carreira de Técnico Superior, com 

efeitos a 01 março de 2017. 

Deliberação Nº 22 

 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

Ordens de Pagamento 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 164 a 

174, 176 a 237 no valor de 33.127,89€ (Trinta e três mil cento e vinte e sete  

euros oitenta e nove cêntimos). 

 

Operações de Tesouraria 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamento Operações de 

Tesouraria com o nº 175 no valor de 302,00€ (Trezentos e dois euros) 

 

Balancete do Movimento de Fundos  

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 27/02/2017, o qual 

apresenta um total de disponibilidade no valor de 195. 092,42 (Cento e noventa 

e cinco mil e noventa e dois euros e quarenta e dois cêntimos) 

 

 

 

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

encerrada a reunião pelas vinte uma horas e trinta minutos, da qual se lavrou a 



Junta de Freguesia da Marinha Grande 

 

  ………………………………………..  ATA N.º 06 - 02-03-2017………………………………….                                              

5 

presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os 

presentes.  

 

Presidente: 

 

Secretário: 

 

Tesoureira: 

 

Vogais: 

 

José Leonel de Jesus Silva 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 

 

 

 

 

 

 


