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ATA NÚMERO DEZ 

 

Aos sete 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 

    Ricardo Augusto Morais Galo 

_____________________________________________________________________________ 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

Pereira, José Leonel de Jesus Silva e Joaquim José Carrilho Pires. 

 

2. Foi recebida a direção da Associação Social e Cultural de Casal Galego 

representada pelos dirigentes Senhores Francisco Soares – Presidente da Direção e 

Nuno Freitas – Secretário da Direção que vieram apresentar o projeto e solicitar apoio 

ao Executivo da Junta de Freguesia para a realização da “26.ª Feira Nacional de 

Artesanato e Gastronomia” da Marinha Grande. 

 

A iniciar a reunião o Presidente da Direção Senhor Francisco Soares informou que, tal 

como sucedeu na última edição, foram convidadas três Associações da Freguesia 

para estarem presentes com espaços no setor de Gastronomia, estando a ser 

estudada a possibilidade da iniciativa ser alargada a Associações de Vieira de Leiria e 

Moita. 

 

Os dirigentes afirmaram que continuará a ser feita aposta forte na Animação Cultural e 

como inovações tencionam, introduzir uma vertente Lúdico / Cultural, dirigida a 

crianças e um espaço com stands para promoção e venda de artigos não artesanais. 
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Os dirigentes solicitaram que, se possível, a Junta de Freguesia lhes conceda um 

subsídio idêntico ao atribuído para a edição do passado ano. 

 

A terminar a reunião, a Presidente da Junta de Freguesia manifestou a sua satisfação 

pelo facto de verificar que a continuidade deste projeto, que consideramos de grande 

importância para a Marinha Grande, não está em causa, notando-se da parte da 

Organização o desejo de introduzir novos motivos de atração para valorização do 

certame e afirmou que a Junta de Freguesia, como habitualmente, colaborará dentro 

das suas possibilidades. 

_____________________________________________________________________________ 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de abril  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

___________________________________________________________________ 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de abril 

 

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

quinzena de abril.  

___________________________________________________________________________ 

 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente o email da Escola Profissional e Artística da Marinha Grande, 

rececionado a 20 de abril de 2015, a solicitar uma reunião com a Senhora Presidente 

da Junta de Freguesia de Marinha Grande, para discutir formas de dar a conhecer a 

oferta formativa dos cursos profissionais aos jovens da freguesia. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. A reunião foi realizada a 23 de abril de 

2015 com a presença da Senhora Presidente da Junta de Freguesia e o Senhor 

Secretário Fernando Alves. 

 



Junta de Freguesia da Marinha Grande 

 

  ………………………………………ATA N.º 10 - 07-05-2015………………………………….                                              

3 

2.2. Presente o email da VALORLIS, rececionado a 21 de abril de 2015, a solicitar 

divulgação sobre o “Curso de Agricultura Biológica”, que realizar-se-á nos dias 9 e 16 

de maio de 2015 e 20 de junho de 2015, das 9h30 às 17h30. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. O cartaz informativo foi afixado. 

 

2.3. Presente o email do STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, 

rececionado a 21 de abril de 2015, a dar conhecimento da Manifestação que se 

realizou no dia 22 de abril de 2015 em Lisboa e a solicitar a dispensa de trabalhadores 

para participar nesta ação. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.4. Presente o convite da COOPPOVO – Cooperativa de Consumo do Povo da 

Marinha Grande, Crl, rececionado a 22 de abril de 2015, a convidar para o 39.º 

Aniversário da COOPPOVO e envio do respetivo programa, a ter lugar no próximo dia 

17 de maio de 2015, nas instalações da COOPPOVO. 

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

Freguesia. 

 

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

22 de abril de 2015, a enviar os documentos referentes ao Plano de Atividades 

daquela Associação para o ano de 2015. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

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

rececionado a 22 de abril de 2015, a agradecer à Junta de Freguesia de Marinha 

Grande pelo donativo no valor de 750,00€. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

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

rececionado a 22 de abril de 2015, a enviar os documentos referentes à apresentação 

do Plano de Atividades da Associação para o ano de 2015. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.8. Presente o ofício do Clube Recreativo Amieirinhense, rececionado a 22 de abril de 

2015, a enviar os documentos referentes ao Plano de Atividades para o ano de 2015. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  
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2.9. Presente o ofício da Pinea – Associação Florestal Litoral, rececionado a 23 de 

abril de 2015, a solicitarem a afixação da Convocatória, para uma reunião que se 

realizou no dia 23 de abril de 2015 pelas 18h, na sede em Quinta do Picoto. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

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

rececionado a 23 de abril de 2015, a enviar convocatória para o Encontro de 

Freguesias do Distrito de Leiria, a realizar-se no dia 9 de maio de 2015 às 9h00, no 

Auditório do Estádio Municipal de Leiria Porta 7 lado Poente, focado no seguinte tema 

“Fortalecer e Afirmar o Poder Local nas Freguesias”. Estarão presentes também 

personalidades convidadas a intervirem sobre temas que nos preocupam e que serão 

objeto de reflexão a serem apresentados ao Congresso de Freguesias a realizar em 

novembro do corrente ano, na cidade de Ponta Delgada nos Açores. 

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

Freguesia. 

 

2.11. Presente o ofício do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, 

rececionado a 24 de abril de 2015, a enviar convocatória para a reunião que se 

realizou no dia 29 de abril de 2015 pelas 18h, na sala B1 da Escola Prof. Alberto Nery 

Capucho, com a seguinte ordem de trabalhos: Apreciação das avaliações dos alunos 

relativas ao 2.º período letivo; Aprovação do relatório de conta de gerência do ano de 

2014; Propostas de Rede Escolar para o ano letivo 2015/2016; Semana da Educação; 

Constituição da Comissão Permanente do Conselho Geral; Outros assuntos. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Esteve Presente a Presidente da Junta de 

Freguesia. 

 

2.12. Presente o ofício do Sport Operário Marinhense, rececionado a 24 de abril de 

2015, a enviar os documentos referentes ao último Relatório de Contas e respetiva ata 

de aprovação, Plano de Atividades e Orçamento 2015 e Declarações de não dívida à 

Segurança Social e Finanças. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.13. Presente o ofício da Associação Portuguesa de Deficientes, rececionado a 24 de 

abril de 2015, a enviar os documentos referentes à Ata da Tomada de Posse da 
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Direção; Relatório de Contas de 2014 e respetiva Ata de aprovação; Declarações das 

Finanças e da Segurança Social regularizadas. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.14. Presente o ofício do Senhor Hugo Damião Dias, rececionado a 24 de abril de 

2015, a agradecer pelo Dia Aberto da Consulta de Nutrição, na valência do Gabinete 

de Apoio Psicossocial, na qual participou no rastreio e inscreveu-se para 

acompanhamento, com o objetivo de aprender mais sobre alimentação e promover um 

melhor estado de saúde no futuro. Expressa ainda a importância que o Serviço de 

Nutrição tem para muitos habitantes desta freguesia. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.15. Presente o ofício da ADESER II, rececionado a 27 de abril de 2015, a enviar os 

documentos referentes ao Relatório e Contas de 2014 e respetiva ata de aprovação; 

Plano de atividades e orçamento para o ano de 2015. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 

 

2.16. Presente o convite do Jardim de Infância da Boavista, rececionado a 28 de abril 

de 2015, a convidar para a festa de aniversário da “Biblioteca do Coelhinho”, que se 

realizou no dia 30 de abril de 2015, a partir das 19h nas instalações do jardim-de-

infância. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Não foi possível estar presente nenhum 

elemento do Executivo da Junta de Freguesia. 

 

2.17. Presente o ofício da Associação Tocándar, rececionado a 29 de abril de 2015, a 

enviar os documentos referentes à atividade de 2014 realizada pela Associação, Ata 

da Conta de Gerência de 2014 e Conta de Gerência de 2014. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.18. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 30 de 

abril de 2015, a convidar para a sessão de abertura da “XIII Semana da Educação e 

Juventude”, a realizar-se no próximo dia 5 de maio de 2015, pelas 16h30 na Casa da 

Cultura – Teatro Stephens. 

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

Freguesia. 
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2.19. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 30 de 

abril de 2015, a enviar convocatória para a próxima reunião do CLAS, que se realizará 

no dia 5 de maio de 2015 pelas 18h, na Biblioteca Municipal da Marinha Grande. 

Remetem os seguintes documentos: Avaliação do Plano de Ação de 2014 e a 

Proposta para o Plano de Ação para 2015; o ofício enviado para a ARS do Centro, 

relativamente ao funcionamento da Extensão de Saúde de Vieira de leiria e a ata que 

será colocada à aprovação. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 

 

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

a 4 de maio de 2015, a enviar os documentos referentes aos Órgãos Sociais 2015, 

Relatório de Contas do Exercício de 2014, Parecer do Conselho Fiscal e Plano de 

Atividades para 2015 e declarações de não dívidas regularizadas da Segurança Social 

e das Finanças. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 

 

2.21. Presente o ofício da ASURPI, rececionado a 4 de maio de 2015, a enviar os 

documentos referentes ao Plano de Atividades para 2015, Ata n.º 53 e Balancete Final 

referente ao exercício de 2014. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 

 

2.22. Presente o email do Clube Automóvel da Marinha Grande, rececionado a 7 de 

maio de 2015, a convidar para a Apresentação Oficial do Rallye Vidreiro Clube de 

Portugal, a realizar-se no próximo dia 8 de maio de 2015, com início pelas 18h30 no 

Jardim Stephens / Auditório da Biblioteca Municipal. O presente convite extende-se ao 

Jantar que segue-se à Cerimónia. 

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

Freguesia. 

 

2.23. Presente o ofício do Clube Desportivo e Recreativo de Amieira, rececionado a 7 

de maio de 2015, a convidar para o Jantar de Aniversário (64.º Aniversário) e Baile do 

Clube, a realizar-se no próximo dia 23 de maio de 2015 pelas 20h30 na sede do 

Clube. 

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

Freguesia. 
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2.24. Presente o ofício do Clube Desportivo da Garcia, rececionado a 7 de maio de 

2015, a convidar para a II Feira de Artesanato, Comércio e Saúde a decorrer nos 

próximos dias 9 e 10 de maio de 2015, no Parque Desportivo Manuel Alegre na 

Garcia. 

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

Freguesia. 

 

2.25. Presente o email da ADAE – Associação de Desenvolvimento da Alta 

Estremadura, rececionado a 7 de maio de 2015, a convidar para a Tertúlia “Europa e o 

Desenvolvimento”, integrado nas comemorações do Dia da Europa, a realizar-se em 

Leiria no próximo dia 9 de maio de 2015 a partir das 16h00, no Centro de Exposições 

da Feira de Maio em Leiria. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Não foi possível estar presente nenhum 

elemento do Executivo da Junta de Freguesia. 

 

2.26. Presente o email da Câmara Municipal da Marinha Grande, rececionado a 7 de 

maio de 2015, a enviar convocatória para a reunião do Conselho Municipal de 

Educação, a realizar-se no dia 11 de maio de 2015 pelas 18h00, no Auditório do 

Edifício da Resinagem com a seguinte ordem de trabalhos: Ponto Único: Discussão 

sobre a Carta Educativa do Concelho da Marinha Grande. 

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

Freguesia. 

 

2.27. Presente o email da Comissão Executiva para a Homenagem Nacional aos 

Combatentes, rececionado a 7 de maio de 2015, a convidar para o XXII Encontro junto 

ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, que realizar-se-á no dia 10 de junho de 

2015 em Belém, Lisboa. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. 

 

2.28. Presente o email do Sport Operário Marinhense, rececionado a 7 de maio de 

2015, a convidar para a ante estreia da peça de teatro «Trilogia da Guerra», a ter lugar 

no próximo dia 15 de maio de 2015, pelas 21h30 no Auditório José Vareda. 

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

Freguesia e o Senhor Secretário da Junta de Freguesia. 
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2.29. Presente o email de “Um dia pela vida” – Liga Portuguesa Contra o Cancro, 

rececionado a 7 de maio de 2015, a convidar para um jantar de angariação de fundos, 

a realizar-se no próximo dia 8 de maio de 2015 pelas 20h00, no Hotel Mar e Sol em 

São Pedro de Moel. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento. Não foi possível estar presente nenhum 

elemento do Executivo da Junta de Freguesia, por motivos de agenda. 

 

 

 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente o ofício da Associação Cultural e Recreativa da Comeira, rececionado a 

12 de março de 2015, a solicitar apoio financeiro para a conclusão das obras na sua 

sede social. Apresentam um orçamento no valor de 68.129,05€. 

  

Considerando a importância da conclusão destas obras para o desenvolvimento dos 

projetos planeados pela 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 o valor de 3.500,00€ (Três mil e quinhentos euros). 

Deliberação n.º 32 

 

3.2. Presente o ofício do Sport Operário Marinhense, rececionado a 21 de abril de 

2015, a solicitar apoio financeiro para a realização da Encenação de “A Trilogia da 

Guerra” numa adaptação de Norberto Barroca, a realização do espetáculo será em 

data a combinar 

 

Considerando o interesse da iniciativa para o desenvolvimento cultural 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 €500,00 

(Quinhentos euros). 

Deliberação n.º 33 

3.3. Presente o ofício da Associação de Pais e Encarregados de Educação de 

Picassinos, rececionado a 29 de abril de 2015, a solicitar apoio financeiro para uma 

Visita de Estudo ao Parque Biológico / Quinta da Paiva da Serra da Lousã, em 

Miranda do Corvo e ao «Lugar dos Afectos» em Aveiro, que realizar-se-á no dia 5 de 

junho de 2015, na Escola do 1.º Ciclo de Picassinos estão matriculados 79 alunos, 

distribuídos por 4 professoras. 
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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 €158,00 

(Cento e cinquenta e oito euros) - €2,00 (por aluno). 

Deliberação n.º 34 

 

3.4. Presente o ofício do Clube Desportivo e Recreativo de Amieira, rececionado a 07 

de maio de 2015, a solicitar apoio financeiro para a 3.ª Descida dos Carrinhos de 

Rolamentos a realizar-se no próximo dia 10 de maio de 2015. Mais se informa que as 

despesas no evento da descida dos carrinhos de rolamentos será de cerca de 600€. 

 

Considerando que se trata de um convívio para os 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 350,00€ 

(Trezentos e cinquenta euros). 

Deliberação n.º 35 

_____________________________________________________________________________ 

                  

  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 

392 a 405 e 407 a 461 no valor de €47.597,84 (Quarenta e sete mil quinhentos e 

noventa e sete euros e oitenta e quatro cêntimos). 

 

 

Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria 

Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamento 

Operações de Tesouraria com o n.º 406, no valor de €315,89 (Trezentos e quinze 

euros e oitenta e nove cêntimos). 

 

Balancete do Movimento de Fundos 
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Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 30/04/2015 o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de €264.443,20 (Duzentos e sessenta e quatro mil 

quatrocentos e quarenta e três euros e vinte 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: 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 


