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ATA NÚMERO DEZASSETE 

 

Aos dezassete dias do mês de setembro 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 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

_____________________________________________________________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Nesta reunião verificou-se a ausência justificada do Vogal Joaquim José Carrilho 

Pires. 

2. Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 16. 

3. A Senhora Presidente informou que a 2.ª Feira do Livro, organizada pela Junta de 

Freguesia decorrerá de 10 a 18 de outubro de 2015. 

_____________________________________________________________________________ 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de setembro  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Análise e Aprovação do Relatório de Atividades do 3.º 

Trimestre 

_______________________________________________________________________ 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de setembro  

 

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

quinzena de setembro. 
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 Ponto Dois – Correspondência 

 

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

10 de setembro de 2015, a convidar para a inauguração da sala Multiusos, que 

decorrerá no próximo dia 26 de setembro de 2015 pelas 16h00. 

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

Junta.  

 

2.2. Presente o email do Sporting Clube Marinhense, rececionado a 11 de setembro 

de 2015, a convidar para o jogo de apresentação da equipa Sénior de Hóquei Patins 

frente ao Sporting Clube de Portugal, que teve lugar no passado dia 12 de setembro 

de 2015 pelas 16h00. 

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

Freguesia o Senhor Fernando Alves. 

 

2.3. Presente o email da Folheto Edições & Design, rececionado a 14 de setembro de 

2015, a convidar para a apresentação do livro “Os Vermes” de Armando Castro, que 

terá lugar na livraria Livros & Companhia, no próximo dia 19 de setembro de 2015 

pelas 15h30.  

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

Junta.  

 

2.4. Presente o ofício da ACIMG – Associação Comercial e Industrial da Marinha 

Grande, rececionado a 15 de setembro de 2015, a convidar para a 2.ª Edição do 

evento “Viver com M Grande” e a solicitar a colaboração da Junta de Freguesia, a ter 

lugar no próximo dia 10 de outubro de 2015. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.5. Presente o email do Atlético Clube Marinhense, rececionado a 16 de setembro de 

2015, a convidar a Senhora Presidente da Junta para estar presente na 1.ª Gala 

Portelinhas de Ouro, que realizar-se-á no próximo dia 19 de setembro de 2015, pelas 

19h30 (Jantar) e 21h30 (Gala), no Hotel Cristal (Vieira de Leiria). 

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

Junta.  
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2.6. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 16 de 

setembro de 2015, a convidar a Senhora Presidente da Junta para estar presente no 

5.º Grande Prémio de Atletismo da Amieirinha, para acompanhar a prova e estar 

presente na entrega dos prémios, que realizar-se-á no próximo dia 26 de setembro de 

2015 às 17h00. 

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

Senhor Fernando Alves. 

 

2.7. Presente o ofício da VALORLIS, rececionado a 16 de setembro de 2015, a enviar 

o seu Relatório e Contas do exercício de 2014. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.8. Presente o email da Sociedade de Instrução e Recreio 1.º de Maio, rececionado a 

17 de setembro de 2015, a convidar para a entrega de prémios no âmbito do “V SIR 

1.º Maio CUP”, que irá realizar-se nos próximos dias 19, 20, 26 e 27 de setembro de 

2015. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. No dia 19 de setembro de 2015 estará 

presente o Vogal Ricardo Manuel Morais Galo, a 20 de setembro de 2015 

comparecerá o Vogal José Leonel de Jesus Silva, a 26 de setembro de 2015 estará o 

Vogal Manuel dos Santos Pereira, a 27 de setembro de 2015 estará o Secretário da 

Junta Fernando Alves. 

_____________________________________________________________________________ 

 Ponto Três – Deliberações 

 

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

04 de setembro de 2015, a solicitar apoio financeiro para a utilização do Pavilhão 

Gimnodesportivo da Escola Secundária Pinhal do Rei, no âmbito da realização dos 

treinos na modalidade de patinagem de velocidade. 

 

Analisado o ofício o Executivo decidiu solicitar informação mais detalhada ficando a 

deliberação adiada para a próxima reunião. 

Deliberação n.º 75 

 

3.2. Presente o email da Senhora Isabel Ricardo - Escritora, rececionado a 14 de 

setembro de 2015, a solicitar apoio para a aquisição de exemplares do livro “Os 
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Aventureiros no Labirinto Perdido”, uma vez que este livro faz referência à Marinha 

Grande. 

 

Analisada a deliberação o Executivo decidiu solicitar informação relativa ao preço dos 

livros para quantidades a adquirir não especificadas. 

Deliberação n.º 76 

____________________________________________________________________________ 

 Ponto Quatro – Análise e Aprovação do Relatório de Atividades do 3.º 

Trimestre 

 

Após discussão sobre o assunto supra, o Executivo apreciou e aprovou os referidos 

documentos por unanimidade, submetendo-os à aprovação da Assembleia de 

Freguesia, nos termos do art.º 16.º, n.º 1, alínea e) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro que regula o regime jurídico das Autarquias Locais. 

 

Nos termos legais procedeu-se à sua aprovação em minuta, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade. 

 

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 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 


