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ATA NÚMERO UM 

 

Aos oito dias do mês de janeiro 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 

_____________________________________________________________________________ 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da última quinzena  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três - Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Foram aprovadas por unanimidade as atas n.ºs 25 e 26 de 2014 

 2.Foi aprovado um Voto de Pesar pelo falecimento do antigo Presidente da Junta     

de Freguesia Sr. Armando Manuel Lopes   

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de dezembro 

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

segunda quinzena de dezembro. 

__________________________________________________________________________ 
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 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente o email do Clube Atletismo de Marinha Grande, rececionado a 19 de 

dezembro de 2014, a agradecer pela presença da Junta de Freguesia na edição do 

Corta-mato Jovem Rota do Vidro. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 

 

2.2. Presente o ofício da Administração Regional de Saúde do Centro, rececionado a 

22 de dezembro de 2014, a dar conhecimento do envio de cópia, endereçado ao 

Ministério Público da Marinha Grande, sobre a “Negligência Grave de Menores em 

Acampamento Cigano”. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 

 

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

22 de dezembro de 2014, a convidar e a solicitar a presença da Presidente da Junta 

de Freguesia, para o almoço de comemoração do 44.º Aniversário desta associação, 

que realizar-se-á no dia 11 de janeiro de 2015, pelas 13h00 no salão da coletividade. 

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

 

2.4. Presente o email da Associação de Pais da Escola de Amieira, rececionado a 22 

de dezembro de 2014, a agradecer à Junta de Freguesia pela oferta de materiais para 

a construção do presépio do Natal/2014. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.5. Presente o email da PVMG – Projetos de Vida Sénior da Marinha Grande, CRL, 

rececionado a 22 de dezembro de 2014, a agradecer à Junta de Freguesia pela 

cedência da carrinha de 9 lugares, para a visita de estudo a Lisboa, que realizou-se no 

passado dia 17 de dezembro de 2014. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.6. Presente o ofício da ASURPI, rececionado a 6 de janeiro de 2015, a agradecer à 

Junta de Freguesia pela prestimosa contribuição solidária, para a concretização do 

38.º Almoço de Natal do Reformado. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 
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2.7. Presente o email da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Marinha 

Grande rececionado a 6 de janeiro de 2015, a convocar para a 1.ª reunião de 2015, da 

Comissão Alargada, a qual se realizará no próximo dia 28 de janeiro de 2015, pelas 

09h30 no Edifício da Segurança Social da Marinha Grande, com a seguinte ordem de 

trabalhos: Informações; Apresentação e aprovação do relatório Anual das Atividades 

da CPCJ de 2014; Elaboração e Aprovação do Plano de Ação para 2015; Outros 

assuntos. 

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

 

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

rececionado a 6 de janeiro de 2015, a convidar para a apresentação do Plano Anual 

de Atividades – 2015; Relatórios de Contas 2014; Orçamento para 2015; 

Apresentação dos novos elementos da coordenação da Delegação de Leiria; Palestra 

com a participação da nutricionista Juliana Silva; Lanche partilhado entre os presentes, 

a realizar no próximo dia 17 de janeiro de 2015, nas suas instalações em Leiria 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.9. Presente o ofício do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira, 

rececionado a 7 de janeiro de 2015, a convidar para assistir às comemorações do 81.º 

aniversário do “Movimento Operário do 18 de janeiro de 1934”. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.10. Presente o email da INCENTEA, rececionado a 8 de janeiro de 2015, a convidar 

para a Sessão Microsoft Office 365, Azure e Windows Server, a realizar no dia 13 de 

Janeiro de 2015, das 10h00 às 13h00 na Incubadora Dom Dinis, Leiria. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Não é possível a presença de nenhum 

membro do Executivo. 

 

2.11. Presente o ofício da ANAFRE, rececionado a 6 de janeiro de 2015, a dar 

conhecimento do envio do livro «Ser Autarca – Missão e Desafios». 

Dá-nos também conhecimento e informações sobre o plano de actividades a 

desenvolver em 2015.  

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 
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2.12. Presente o correio electrónico da Confraria da Sopa do Vidreiro, rececionado a 8 

de janeiro de 2015, a convidar para o almoço de aniversário e comemoração do 18 de 

Janeiro de 1934, a realizar-se no restaurante “A Linita” pelas 13h00. 

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

 

 Ponto Três – Deliberações 

 

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

rececionado a 23 de dezembro de 2014, a solicitar apoio para a reparação do telhado 

do palco, uma vez que algumas telhas estão partidas, provocando assim a entrada de 

água nas instalações. 

 

Considerando a importância da referida reparação para o regular funcionamento das 

atividades a desenvolver na Coletividade, o Executivo da Junta, nos termos do 

disposto na alínea o) do nº1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio no valor de € 1000,00 (Mil Euros). 

Deliberação n.º 1 

 

3.2. Presente requerimento da freguesa Maria Alves Duarte rececionado a 30 de 

dezembro de 2014, a solicitar compra da sepultura nº 273 do Cemitério do Pilado. 

 

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

freguesa a aquisição, a título perpétuo, da sepultura em causa. 

Deliberação n.º 2 

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

5 de janeiro de 2015, a solicitar o apoio para as Crianças da Patinagem de Velocidade 

do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras, para a aquisição de alguns 

equipamentos e materiais necessários para a Formação e Desenvolvimento das 

Crianças do Grupo Desportivo das Figueiras. 

Tendo em atenção o interesse que a implantação da modalidade na referida 

Associação poderá constituirá para os jovens da freguesia, o Executivo da Junta, nos 

termos do disposto na alínea o) do nº1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, deliberou por unanimidade, atribuir o apoio no valor de € 350,00 (Trezentos 

e Cinquenta Euros).  

Deliberação n.º 3 

Durante a discussão deste assunto o Vogal do Executivo José Leonel de Jesus Silva 
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Ausentou-se da sala de reunião pelo facto de integrar os Corpos Sociais da 

Associação em causa. 

 

3.4. Presente o ofício da UNICEF, rececionado a 6 de janeiro de 2015, a pedir um 

donativo financeiro para as vítimas do Ébola. 

Considerando os serviços humanitários prestados por esta Instituição o Executivo da 

Junta, nos termos do disposto na alínea o) do nº1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 

12 de deliberou por unanimidade, atribuir o apoio no valor de € 125.32 (Cento e Vinte 

Cinco Euros e Trinta e Dois Cêntimos).  

Deliberação n.º 4 

 

3.5. Presente o ofício da Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, 

rececionado a 6 de janeiro de 2015, a solicitar para a preparação da Campanha e do 

Peditório que será realizado no próximo dia 25 de janeiro de 2015, no âmbito do “Dia 

Mundial dos Leprosos” 

Tendo em consideração que a iniciativa em causa se destina a contribuir para 

minimizar o sofrimento das vítimas da referida doença o Executivo da Junta nos 

termos do disposto na alínea o) do nº1, do Art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, deliberou por unanimidade, atribuir o apoio no valor de €150,00 (Cento e 

Cinquenta Euros).  

Deliberação n.º 5 

___________________________________________________________________________ 

 

 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 

1344 a 1421, 1423  a 1543, 1150 a 1558 e 1561 a 1563 no valor de € 183.275,74 

(Cento e oitenta e três duzentos e setenta e cinco euros e setenta e quatro 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 1422, 1544 a 1549 e 1559 a 1560, no valor de € 

3867,49 (Três mil oitocentos e sessenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos). 

 

Balancete do Movimento de Fundos: 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 31/12/2014, o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de € 195.883,50 (Cento e noventa e cinco oitocentos e 

oitenta e três euros e cinquenta cêntimos).  

 

Alterações Orçamentais com o n.º 14, 15, 16, 17 e 18 

 

Foram presentes as Alterações Orçamentais à Despesa, que totalizam o valor de € 

22.100,00 (Vinte e dois mil e cem euros). 

 

Alterações ao PPI com o n.º 9 e 10 

Foram presentes as alterações ao PPI, que totalizam a importância de € 6.500,00€ 

(Seis mil e quinhentos euros) 

 

Por nada mais haver a tratar, a Presidente da Junta deu por encerrada a reunião pelas 

vinte e duas horas e trinta minutos, 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 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 


