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ATA NÚMERO ONZE 

 

Aos vinte e oito dias do mês de maio 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 

    Joaquim José Carrilho Pires 

    Ricardo Augusto Morais Galo 

_____________________________________________________________________________ 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Nesta reunião verificou-se a ausência justificada do Vogal Manuel dos Santos 

Pereira. 

 

2. Foram aprovadas por unanimidade as atas n.º 9 e 10. 

 

3. A Presidente prestou informação relativa à reunião realizada na Câmara Municipal 

para implementação do Contrato Inter Administrativo para fornecimento de material 

para reparação de arruamentos.  

_____________________________________________________________________________ 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de maio  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

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

 

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

quinzena de maio. 

___________________________________________________________________________ 

 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 08 de 

maio de 2015, a convidar para a Receção Oficial ao Senhor Bispo Diocesano António 

Marto, que se realiza no dia 17 de maio de 2015, pelas 10h30 nos Paços do Concelho. 

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

Freguesia. 

 

2.2. Presente o ofício do Gabinete do Comandante – José Augusto Oliveira Costa dos 

Reis – Coronel de Artilharia, rececionado a 12 de maio de 2015, a agradecer pelo 

empenho, cooperação e disponibilidade demonstrada pela Junta de Freguesia no 

apoio prestado à realização do Exercício “Relâmpago 15”. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.3. Presente o ofício da APDP – Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, 

rececionado a 12 de maio de 2015, a enviar os seguintes documentos: Relatório de 

Atividades e Contas do ano de 2014 e a ata da assembleia da Associação de 8 de 

março último, Declaração de não dívida à Segurança Social, Declaração de não dívida 

às Finanças. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.4. Presente o ofício da Diocese Leiria Fátima – Comissão Organizadora, 

rececionado a 12 de maio de 2015, a convidar para a Festa das Famílias, a realizar no 

próximo dia 17 de maio de 2015, no Parque da Cerca, na cidade da Marinha Grande. 

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

Freguesia. 
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2.5. Presente o ofício da Associação de Pára-Quedistas “Pinhal do Rei”, rececionado a 

13 de maio de 2015, a convidar para o seu 22.º Convívio Anual da A.P.P.R., a realizar 

no próximo dia 31 de maio de 2015. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente o Vogal da Junta de 

Freguesia José Leonel de jesus Silva. 

 

2.6. Presente o email da Divisão de Ordenamento do Território do Município da 

Marinha Grande, rececionado a 15 de maio de 2015, a solicitar a limpeza dos 

balneários da Praia de São Pedro de Moel aquando da realização da vistoria ao 

Galardão Praia Acessível. A vistoria será realizada dia 20 ou 21 de maio de 2015.  

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.7. Presente o email da Direção da Associação Amigos do Comboio de Lata, 

rececionado a 15 de maio de 2015, a enviar os documentos referentes ao Relatório de 

Contas de 2014. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.8. Presente o email da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis, 

rececionado a 18 de maio de 2015, a agradecer a colaboração na divulgação da 

convocatória para uma reunião de Assembleia Geral, a realizar no próximo dia 25 de 

maio de 2015. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.9. Presente o email da Offtel Runners, rececionado a 19 de maio de 2015, a 

convidar para a apresentação oficial do Sunset Trail 2015 no dia 11 de julho de 2015, 

com apresentação oficial no dia 30 de maio de 2015 pelas 15h no Hotel Mar & Sol, em 

São Pedro de Moel. 

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

representação da Junta de Freguesia. 

 

2.10. Presente o email da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, 

rececionado a 20 de maio de 2015, a convidar para assistir à conferência “As 

Freguesias no Estado de Direito Democrático”, que se realizará no dia 2 de junho de 

2015, na sala do Senado da Assembleia da República em Lisboa. 

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

representação da Junta de Freguesia. 
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2.11. Presente o email do Step By Step – Bruno Santos e Nélio Sousa, rececionado a 

19 de maio de 2015, a agradecer toda a colaboração e disponibilidade e informar 

ainda que esta edição de Step By Step superou todas as expetativas. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.12. Presente o ofício da SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, 

rececionado a 21 de maio de 2015, a convidar para o almoço de comemoração do seu 

16.º Aniversário, a realizar-se no próximo dia 30 de maio de 2015, no restaurante 

Solar dos Noivos, em Martingança. 

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

Freguesia Fernando Alves. 

 

2.13. Presente o email do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Marinha 

Grande Nascente, rececionado a 22 de maio de 2015, a convidar para a inauguração 

da Unidade de Multideficiência, a ter lugar no dia 1 de junho de 2015 pelas 18h30, na 

Escola Secundária Pinhal do Rei. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente o Vogal da Junta de 

Freguesia Joaquim Carrilho Pires 

 

 

2.14. Presente o email da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 e 

Jardim de Infância do Pilado, rececionado a 22 de maio de 2015, a informar que 

pretende realizar no próximo dia 31 de maio de 2015, pelas 18h30 uma largada de 90 

balões no âmbito da Festa do Dia da Criança, que terá lugar no campo de futebol do 

Pilado e Escoura. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.15. Presente o ofício da EPAMG – Escola Profissional e Artística da Marinha 

Grande, rececionado a 20 de maio de 2015, a enviar oferta formativa para o ano letivo 

2015/2016, enviando em anexo um cartaz e desdobráveis com apresentação dos 

cursos que irão decorrer na Escola, abaixo mencionados: Técnico de Comunicação, 

Marketing, Relações Públicas e Publicidade; Técnico de Eletrónica e 

Telecomunicações; Técnico de Análise Laboratorial; Técnico de Desenho de 

Construções Mecânicas; Técnico de Organização de Eventos; Técnico de 

Restauração (variante Restaurante-Bar); Técnico de Turismo.  
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O Executivo da Junta tomou conhecimento e foi afixado o cartaz informativo. 

 

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

a 21 de maio de 2015, a agradecer à Junta de Freguesia a disponibilidade e o bom 

serviço prestado a esta Coletividade, na limpeza nas zonas envolventes da sede, do 

posto médico da Guarda da Garcia. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.17. Presente o email da Casa Sport Lisboa e Benfica de Moita e Marinha Grande, 

rececionado a 25 de maio de 2015, a enviar os documentos referentes ao Balancete 

de 2014, Ata, Declarações de não dívida da Segurança Social e das Finanças. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.18. Presente o ofício da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 

Marinha Grande, rececionado a 26 de maio de 2015, a informar que se estabeleceu 

um protocolo com a Empresa Círculo de Confiança Lda, detentora do sistema de 

prevenção contra incêndios denominado “Alerta Bombeiros”. Deste modo convidam a 

Junta de Freguesia a aderir a este sistema, ficando automaticamente ligado à sua 

central, o que permitirá reduzir ao máximo as probabilidades de ocorrência ou 

desenvolvimentos de incêndios e todas as consequências daí advenientes. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.19. Presente o email da Confraria da Sopa do Vidreiro, rececionado a 27 de maio de 

2015, a convidar a Senhora Presidente da Junta de Freguesia para estar presente na 

Homenagem ao Sr. Emílio Rato, a se realizar no dia 6 de junho de 2015 pelas 10h30, 

no Museu Joaquim Correia. 

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

Freguesia. 

 

2.20. Presente o email do Clube Desportivo da Garcia, rececionado a 27 de maio de 

2015, a convidar a Senhora Presidente da Junta de Freguesia para o almoço 

comemorativo do seu 53.º Aniversário, que terá lugar nas instalações do Parque 

Municipal de Exposições, na Marinha Grande. no próximo dia 10 de junho de 2015, 

pelas 12h30,  

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Estará presente o Vogal da Junta de 

Freguesia  José Leonel de Jesus 
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2.21. Presente o email da ACAMG – Associação Concelhia de Associações da 

Marinha Grande, rececionado a 27 de maio de 2015, a convidar para o jantar do 4.º 

Aniversário, a se realizar no dia 13 de junho de 2015 pelas 20h00, nas instalações da 

EPAMG 

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

Freguesia. 

 

2.22. Presente o ofício do Sport Império Marinhense, rececionado a 28 de maio de 

2015, a enviar os documentos referentes ao Relatório de Gestão e Contas de 2014 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

_____________________________________________________________________________ 

 

 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente o ofício da ACAMG – Associação Concelhia de Associações da Marinha 

Grande, rececionado a 12 de maio de 2015, a solicitar apoio financeiro para a 

elaboração de figurinos/trajes, de cenografia/arcos, que serão distribuídos por cada 

uma das marchas participantes e que este ano conta com a participação de 11 

Associações do Concelho no âmbito das Marchas Populares a realizarem-se nos dias 

19, 20 e 21 de junho de 2015. 

  

Considerando que se trata de uma iniciativa de caráter cultural já com tradição na 

nossa freguesia, que envolve um considerável número de participantes e atrai 

numeroso público e por considerar que é um evento de interesse da Freguesia, 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 5.000,00€ 

(Cinco mil euros). 

Deliberação n.º 36 

 

3.2. Presente o ofício da Casa do Benfica Moita / Marinha Grande, rececionado a 10 

de maio de 2015, a solicitar apoio financeiro para um evento hípico destinado a todas 

as idades, para promover as relações de convívio social a realizar-se no próximo dia 

31 de maio de 2015.  
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Por se tratar de um espetáculo desportivo não muito habitual na Freguesia 

despertando grande interesse por parte da população, o Executivo, 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 €150,00 (Cento e cinquenta euros). 

Deliberação n.º 37 

 

3.3. Presente o ofício da Associação Comboio de Lata de Marinha Grande, 

rececionado a 11 de maio de 2015, a solicitar apoio financeiro e outros para a 

realização da segunda edição do «Marinha a Tempo e Horas». 

Por ser uma organização com caráter cultural e recreativo e em resultado da interação 

de artistas, autores, promotores e de outros agentes ativos na Marinha Grande, que 

proporciona apreciável movimento no Centro Tradicional, 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 €350,00 (Trezentos e 

cinquenta euros). 

Deliberação n.º 38 

 

3.4. Presente o ofício da UNICEF, rececionado a 21 de maio de 2015, a solicitar apoio 

financeiro para ajudar as crianças do Nepal, vítimas do sismo que atingiu aquele país 

no dia 25 de abril de 2015. 

 

Considerando os serviços humanitários prestados por esta instituição, 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 73,70€ (Setenta e três 

euros e setenta cêntimos). 

Deliberação n.º 39 

 

3.5. Presente o ofício da Escola Secundária Engenheiro Acácio Calazans Duarte, 

rececionado a 21 de maio de 2015, a solicitar apoio financeiro para uma visita de 2 

dias ao Campo “Aventura no Cadaval”, a ter lugar nos dias 28 e 29 de maio de 2015, 

sendo o orçamento de 410,00€ da Rodoviária Tejo (66 alunos), contudo por 

dificuldades económicas de alguns pais e encarregados de educação o transporte 

ainda não está assegurado. 

 

Considerando o interesse da iniciativa para o processo educativo dos alunos, o 

Executivo da Junta nos termos do disposto na alínea o) do n.º1, do Art.º 16, da Lei n.º 
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75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 132,00€ 

(Cento e trinta e dois euros) – 2€ por aluno. 

Deliberação n.º 40 

 

3.6. Presente o ofício da ADESER II, rececionado a 21 de maio de 2015, a solicitar 

apoio financeiro para a possibilidade da continuação das sessões que decorrem 

mensalmente de supervisão clínica a 6 psicólogas, tendo em conta que o projeto 

CLDS+ - Marinha Social tem o seu términus e deixa de conseguir comportar o valor 

imputado a esta atividade. Os honorários da supervisora correspondem a 150,00€ por 

sessão, pelo que pedem apoio para pelo menos os próximos 3 meses. 

 

Considerando o interesse da continuação da atividade em causa para o 

aperfeiçoamento do trabalho executado pelas referidas técnicas, a prestarem serviço 

em diversas Instituições da Freguesia, o Executivo, 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 500,00€ (Quinhentos euros). 

Deliberação n.º 41 

 

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

maio de 2015, a solicitar apoio financeiro para as despesas com atividades do Clube 

no ano de 2015 

 

Considerando o interesse do trabalho desenvolvido por esta associação, 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, para material de treino e 

atividades a desenvolver ao longo do ano, e o valor de 1.250,00€ (Mil duzentos e 

cinquenta euros). 

Deliberação n.º 42 

 

Durante a discussão e deliberação deste assunto o Secretário do Executivo Fernando 

Manuel da Conceição Alves ausentou-se da reunião, por fazer parte dos Órgãos 

Sociais desta coletividade. 

 

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

rececionado a 26 de maio de 2015, a solicitar apoio financeiro para convidar uma 

marcha popular de Lisboa para um Arraial Popular, a se realizar no dia 18 de julho de 
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2015, a fim de promover o associativismo do concelho e o convívio da população local. 

A associação irá alugar um autocarro a uma empresa de transportes de Lisboa sendo 

que o mesmo irá ter um custo de 900,00€. 

 

Por se tratar de uma iniciativa cultural com interesse para considerável número de  

habitantes da Freguesia, 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 300,00€ (Trezentos euros). 

Deliberação n.º 43 

 

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

rececionado a 26 de maio de 2015, a solicitar a continuidade do apoio financeiro 

atribuído pela Junta de Freguesia para apoio domiciliário a 6 idosos que não estão 

incluídos no protocolo de colaboração com a Segurança Social e que, devido aos 

graves problemas financeiros, se torna impossível ao agregado dos mesmos o 

pagamento de qualquer comparticipação pelo serviço prestado na nossa Associação. 

A comparticipação financeira da Segurança Social para os restantes (42 utentes) é de 

246,22€. 

 

Atendendo às enormes dificuldades que estas associações atravessam e também ao 

número elevado de utentes com graves dificuldades económicas que todos os dias 

necessitam do apoio destas instituições, 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 1500,00€ (Mil e quinhentos euros) – 250,00€ por cada 

idoso x 12 meses, a partir de 01 de de Julho de 2015. 

Deliberação n.º 44 

 

3.10. Presente o ofício da funcionária da Junta de Freguesia Senhora Graça Maria 

Simões Orfão, rececionado a 20 de maio de 2015, a solicitar a sua mobilidade 

inter/carreiras da atual carreira de Assistente Técnica para a carreira de Técnica 

Superior considerando que possui licenciatura em Direito há 7 anos. 

 

Considerando que se trata de uma justa aspiração da referida funcionária, justificada 

pela sua formação académica e porque executa há algum tempo trabalhos atribuídos 

à categoria profissional aqui solicitada, o Executivo da Junta deliberou por 

unanimidade proceder em conformidade com a lei vigente passando esta a auferir um 
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nível superior ao que detém à data, na categoria atual, para que esta modalidade 

produza efeitos a partir do dia 1 de junho de 2015. 

Deliberação n.º 45 

 

3.11. Presente o email da A.P.E.P. – Pilado Escola EB1 e Jardim de Infância, 

rececionado a 27 de maio de 2015, a solicitar apoio para uma visita de estudo com 42 

crianças a Coimbra – Visita ao Portugal dos Pequenitos e Quinta das Lágrimas. 

Enviam ainda os documentos necessários que estavam em falta. 

Considerando o interesse da iniciativa para o processo educativo dos alunos, 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 84,00€ 

(Oitenta e quatro euros) – 2,00€ por aluno. 

Deliberação n.º 46 

 

3.12. Presente o ofício do Sport Império Marinhense, rececionado a 28 de maio de 

2015, a solicitar apoio para dar continuidade a uma peça de Teatro “O Canalizador”, 

que tem estado em diversos palcos desde o dia 21 de março de 2015. 

 

Considerando que se trata de uma iniciativa de caráter cultural organizada por uma 

das Associações da nossa Freguesia, constituída por uma peça de teatro escrita e 

interpretada por naturais e habitantes da Marinha Grande. 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 500,00€ (Quinhentos euros). 

Deliberação n.º 47 

 

  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 

463 a 501, 507 a 509, 514 a 533, 537 a 539, 541 a 545 no valor de €45.903,86 

(Quarenta e cinco mil novecentos e três euros e oitenta e seis cêntimos). 

 

 

Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria 
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Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento 

Operações de Tesouraria com o n.º 502 a 506, 510 a 513, 534 a 536 e 540, no valor 

de €3.359,68 (Três mil trezentos e cinquenta e nove euros e sessenta e oito 

cêntimos). 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 21/05/2015 o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de €220.938,71 (Duzentos e vinte mil novecentos e 

trinta e oito euros e setenta 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: 

 

Tesoureiro: 

 

Vogais: 

 

José Leonel de Jesus Silva 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 


