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ATA NÚMERO VINTE E TRÊS 

 

Aos dezassete dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, pelas vinte e uma 

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 21 e 22. 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de dezembro  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Apreciação e aprovação dos Documentos Previsionais para 

o Ano de 2016 

 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de dezembro  

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

quinzena de dezembro. 
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 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente o ofício da Conferência de S. Vicente de Paulo, rececionado a 14 de 

dezembro de 2015, a convidar para a Festa de Natal para as crianças carenciadas da 

nossa comunidade, a ter lugar no próximo dia 19 de dezembro de 2015 a partir das 

14h, num dos Pavilhões da feira de Atividades Económicas, para as crianças com 

idades compreendidas entre os 0 e os 12 anos. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente a Tesoureira Lara 

Marques Lino. 

 

2.2. Presente o email da Escola EB1 do Engenho e a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação, rececionado a 14 de dezembro de 2015, a convidar para 

a Festa de Natal a ter lugar no próximo dia 17 de dezembro de 2015, a partir das 

18h30 no Parque Municipal de Exposições da Marinha Grande 

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

presença de nenhum elemento da Junta de Freguesia. 

 

2.3. Presente o ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, 

rececionado a 14 de dezembro de 2015, a convidar para o Almoço de Natal/2015 para 

os idosos da instituição, que irá realizar-se no próximo dia 19 de dezembro de 2015 

pelas 12h30, nas instalações da Sociedade Desportiva e Cultural de Trutas. 

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

Junta de Freguesia. 

 

2.4. Presente o ofício da Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, 

rececionado a 16 de dezembro de 2015, a convidar para o jantar de Gala do 77.º 

Aniversário, a realizar-se no dia 9 de janeiro de 2016 pelas 20h00, no salaão principal 

da coletividade. 

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

Junta de Freguesia. 

 

2.5. Presente o email da Associação Cultural e Recreativa da Comeira, rececionado a 

17 de dezembro de 2015, a convidar para o almoço de Aniversário, a realizar-se no dia 

10 de janeiro de 2016 pelas 13h00, na coletividade. 

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

Junta de Freguesia. 
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 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente o requerimento da Senhora Maria Rosa Simões Paulo, rececionado a 14 

de dezembro de 2015, a apresentar requerimento para a compra de sepultura n.º 286, 

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 99 

 

3.2. Presente a proposta da Senhora Presidente da Junta de Freguesia, para que seja 

concedida tolerância de ponto nos dias 24 e 31 de dezembro de 2015 a todos os 

trabalhadores da Junta de Freguesia, uma vez ser tradicional conceder estes dois dias 

no período natalício e de ano novo.  

 

Analisado o assunto o Executivo deliberou, por unanimidade, conceder aos 

trabalhadores a tolerância de ponto nas datas propostas. 

 Deliberação n.º 100 

 

 

 Ponto Quatro – Apreciação e aprovação dos Documentos Previsionais para 

o Ano de 2016 

 

Foram apreciados e aprovados por unanimidade os documentos previsionais para o 

ano de 2016 – Orçamento, PPI, Plano de Atividades e Mapa de Pessoal – Aprovações 

em minutas anexadas à presente ata. 

 

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: 

Vogais: 
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José Leonel de Jesus Silva 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 


