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ATA NÚMERO QUINZE 

 

Aos cinco dias do mês de agosto 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: 

 

    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. Nesta reunião verificou-se a ausência justificada do Vogal Fernando Manuel da 

Conceição Alves. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de julho  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

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

 

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

quinzena de julho. 

 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente o email do Serviço Municipal de Proteção Civil – Câmara Municipal da 

Marinha Grande, rececionado a 14 de julho de 2015, a convocar para a reunião da 

Comissão Municipal Defesa da Floresta Contra Incêndios da Marinha Grande, que se 

realizou no dia 27 de julho de 2015, pelas 14h30 no Auditório da Biblioteca Municipal 

da Marinha Grande. 

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

Freguesia. 

 

2.2. Presente o ofício da TJ Moldes, rececionado a 14 de julho de 2015, a partilhar a 

celebração dos 30 anos de atividade da empresa e agradecer pela cooperação com 

todos os clientes, fornecedores, instituições e colaboradores. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.3. Presente o email do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, 

rececionado a 17 de julho de 2015, a convocar para a reunião de encerramento do 

ano letivo, que se realizou no dia 23 de julho de 2015, pelas 17h30 na Escola Nery 

Capucho. 

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

Freguesia. 

 

2.4. Presente o ofício da E.A.S. Academia Futebol da Marinha Grande, rececionado a 

17 de julho de 2015, a enviar os documentos referentes ao Relatório de Contas 2014, 

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal, Ata da aprovação de Relatório Contas, Ata da 

tomada de posse da nova direção, comprovativo de autorização para consulta de 

situação contributária, plano de atividades e orçamento para o ano 2015. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.5. Presente o ofício de Um Dia Pela Vida – Liga Portuguesa Contra o Cancro, 

rececionado a 23 de julho de 2015, a agradecer por toda a colaboração no âmbito da 
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iniciativa “Um Dia Pela Vida”, que teve lugar no concelho da Marinha Grande, entre 29 

de março a 4 de julho de 2015. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.6. Presente o ofício do Rancho Folclórico de Picassinos, rececionado a 31 de julho 

de 2015, a enviar o convite para o 34.º Encontro de Folclore, a realizar no próximo dia 

26 de setembro de 2015 que terá início às 16h00, no Parque da Cerca em Marinha 

Grande. O jantar de convívio irá realizar-se pelas 18h00, na coletividade da Sociedade 

de Instrução e Recreio 1.º de Maio. 

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

Freguesia. 

 

2.7. Presente o ofício do Pároco da Marinha Grande, rececionado a 31 de julho de 

2015, a agradecer pelo apoio e colaboração dada pela Junta de Freguesia à 

realização das Festas de Nossa Senhora da Piedade em São Pedro de Moel. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  

____________________________________________________________________________ 

 

 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente o ofício do Clube de Ténis da Marinha Grande, rececionado a 21 de abril 

de 2015, a solicitar apoio financeiro para o VI Torneio “Pinhal do Rei” que se realizou 

nos dias 25 e 26 de abril de 2015 e para o VI Torneio “Oceano Azul” que se realizou 

nos dias 3 e 5 de julho de 2015. 

 

Considerando tratar-se de uma iniciativa desportiva que conta com a participação de 

vários atletas a nível nacional, 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 61 

 

3.2. Presente o ofício do Sport Operário Marinhense, rececionado a 15 de julho de 

2015, a solicitar apoio financeiro para o 27.º Torneio de Voleibol de Praia de São 

Pedro de Moel, que se realizará nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2015. Apresentam 

um orçamento no valor de 4520€. 
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Por se tratar de um evento desportivo com alguma tradição e considerando que este é 

já um evento que traz à nossa praia muitos visitantes, simpatizantes e acompanhantes 

deste desporto, o Executivo da Junta deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 

500,00€ (Quinhentos euros). 

Deliberação n.º 62 

 

3.3. Presente o ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, rececionado a 

31 de julho de 2015, a solicitar apoio anual para as atividades do Rancho Folclórico de 

Picassinos a realizar durante o ano de 2015. O Rancho faz parte da Sociedade de 

Instrução e Recreio 1º de Maio de Picassinos. 

 

Por se tratar do único Rancho Folclórico da Freguesia que continua a divulgar os 

nossos costumes e tradições nas várias representações que efetuam ao longo do ano, 

pelo País e pelo Estrangeiro, 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 1.600,00€ (Mil e seiscentos euros). 

Deliberação n.º 63 

 

3.4. Presente o requerimento da Senhora Maria Celeste Pereira, rececionado a 28 de 

junho de 2015, a apresentar requerimento para a compra de sepultura n.º 284, 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 64 

 

3.5. Presente o requerimento da Senhora Noémia Felícia Neves, rececionado a 28 de 

junho de 2015, a apresentar requerimento para a compra de sepultura n.º 281, 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 65 

 

3.6. Presente o ofício do Clube Desportivo Moitense, rececionado a 06 de agosto de 

2015, a solicitar apoio financeiro para a realização do 64.º Circuito de Ciclismo, 
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inserido nas comemorações dos festejos anuais a realizar-se nos dias 21, 22, 23 e 24 

de agosto de 2015.  

 

Por se tratar de um evento desportivo de relevo que conta com a participação de um 

grande número de participantes do ciclismo a nível Nacional do Plantel da Volta a 

Portugal ao nosso concelho e atualmente única, e sendo organizado por uma 

associação do nosso concelho, 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 150,00€ (Cento e cinquenta euros). 

Deliberação n.º 66 

 

3.7. Presente a proposta do Executivo Permanente da Junta de Freguesia, no âmbito 

do procedimento concursal para a contratação de uma Nutricionista, a recibos verdes, 

para executar tarefas 7 horas por semana. A candidata admitida foi a Senhora 

Carolina Crespo Marques, com a classificação final de 18,08 valores. 

 

Apreciados os documentos em causa o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos 

da alínea e) do Art.º 19.º da Lei n.º 75/2013 deliberou a sua aprovação por 

unanimidade. 

Deliberação n.º 67 

____________________________________________________________________________ 

 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 03/08/2015 o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de €222.852,91 (Duzentos e vinte e dois mil e 

oitocentos e cinquenta e dois euros e noventa 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.  
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Presidente: 

 

Tesoureiro: 

 

Vogais: 

 

José Leonel de Jesus Silva 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 


