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ATA NÚMERO QUINZE 

Aos nove dias do mês de Julho de dois mil e catorze, 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 2ª Quinzena de Junho 2014 

 Ponto Dois – Correspondência 

 Ponto Três - Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

_____________________________________________________________ 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 Foram aprovadas por unanimidade as Atas com os nº 13 e 14/ 2014. 

 

 A Presidente Isabel Freitas informou que o mecânico que está a 

reparar a viatura Citroen – 85-32-QC, propôs que a mesma seja 

equipada com um motor recondicionado com garantia por dois anos, 

cujo preço é de € 2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta euros). 
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 A Presidente Isabel Freitas informou que em virtude de não 

conseguirmos resolver em tempo útil, os problemas de limpeza em 

todo o espaço que nos foi atribuído, foram solicitados a Empresas 

particulares orçamentos para os referidos trabalhos nos lugares das 

Trutas e Amieira. 

 

 A Vogal Lara Lino propôs que para melhorar as condições de trabalho 

das funcionárias e o atendimento ao público, seja colocado no 

corredor de acesso à sala de atendimento um dispensador de senhas, 

e sejam criadas condições para que as pessoas aguardem a sua vez 

fora do posto de atendimento, segundo o respetivo número de ordem, 

por forma a evitar perturbações no trabalho das funcionárias e permitir 

que os fregueses exponham os seus assuntos com mais privacidade. 

 

 A Presidente Isabel Freitas e a Vogal Lara Lino informaram os 

restantes membros do Executivo, relativamente à reunião com a 

Coordenadora da “Unidade de Cuidados na Comunidade da Marinha 

Grande”, Enfermeira Laura Baridó, que se deslocou à Junta de 

Freguesia onde solicitou colaboração para um projeto de realização de 

rastreios, nas áreas dos Diabetes, Hipertensão e Obesidade, que 

aquela Unidade vai levar a efeito em vários locais da Freguesia. 

A colaboração pretendida tem início com a cedência de instalações na 

Junta de Freguesia para a primeira das ações, a ter lugar no dia 26 de 

Julho e prolonga-se com diversas formas de informação ao público, 

relativa às restantes a realizar nas sedes das Coletividades. 

 

Durante a reunião foi colocada a ideia de criar na Junta de Freguesia, um 

Gabinete integrado com a Psicóloga que aqui presta serviço e uma Técnica 

a contratar a serviços prestados com formação na área de Sociologia que 

faria a deteção de Fregueses com necessidade de apoio nesta área, e faria 
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a ligação da Junta de Freguesia com a U.C.C. e outras entidades a 

operarem na Freguesia. 

 

Os assuntos foram apreciados e mereceram a aprovação unânime do 

Executivo. 

 

 A Presidente Isabel Freitas comunicou que o freguês Sr. Rui Ferreira 

se disponibilizou para doar à Junta de Freguesia uma viatura de 

transporte de nove lugares, com a condição de poderem ser 

colocados painéis de publicidade da sua empresa, em instalações 

desportivas de Clubes da cidade. 

Foi decidido que os Vogais Manuel Pereira e Fernando Alves se 

desloquem ao local onde se encontra a viatura, para avaliarem do 

estado de conservação da mesma e que se contactem os Dirigentes 

dos Clubes que habitualmente solicitam viaturas à Junta de 

Freguesia, no sentido de sabermos da sua disponibilidade para 

permitirem a colocação da citada publicidade nas suas instalações. 

_____________________________________________________________ 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Junho 

Presente Mapa de Trabalhos, com a informação dos trabalhos realizados na 

2ª Quinzena de Junho de 2014. 

Durante a apreciação do Mapa de Trabalhos, o Vogal Joaquim Carrilho Pires 

solicitou explicação relativa ao processamento de cedência de viaturas da 

Junta de Freguesia, a Clubes e outras entidades. 

O Vogal Fernando Alves respondeu às questões colocadas. 

 

__________________________________________________________________________ 

 Ponto Dois – Correspondência 
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1- Presente convocatória da ADESER II datada de 20 de Junho 2014 e 

rececionado no mesmo dia, para a reunião de parceiros do PIEF – Programa 

Integrado de Educação e Formação, a realizar no dia 2 de Julho, pelas 

154.00 horas, na Escola Sec. Eng.º Acácio Calazans Duarte. 

O Executivo tomou conhecimento e esteve presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

2 – Presente email do DGPRM Antigos Combatentes datado de 20 de Junho 

2014 e rececionado a 23 de Junho do mesmo ano, a informar que foi 

concebido um prospeto simplificado que informa como o Antigo Combatente 

pode contactar os serviços do Ministério da Defesa Nacional a fim de ser 

esclarecido sobre dúvidas que ainda possam subsistir sobre as Leis nºs 

9/2002, de 11 de Fevereiro, 21/2004, de 5 de Junho e 3/2009 de 13 de 

Janeiro. Solicitam a nossa colaboração no sentido de divulgarmos os 

documentos mencionados que enviam em anexo. 

O Executivo tomou conhecimento e ir-se-á proceder em conformidade. 

 

3 – Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande rececionado 

a 23 de Junho 2014, para o evento a ter lugar em Montemor-o-Novo no dia 

04 de Julho, onde se comemoram os 20 anos de Projeto realizar o Fórum 4 

cidades: 20 anos – Mil Ideias – “O Projeto à Descoberta das 4 Cidades”. Este 

evento, procura proporcionar o encontro e a participação daqueles que ao 

longo dos 20 anos tornaram o projeto possível. 

O Executivo tomou conhecimento e esteve presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

4 – Presente convite do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente 

datado de 24 de Junho 2014 e rececionado a 25 de Junho do mesmo ano, 

para a tomada de posse do primeiro Diretor do Agrupamento, que terá lugar 

no Auditório da escola sede, no dia 02 de Julho pelas 17.30 horas. 
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O Executivo tomou conhecimento e esteve presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

5 – Presente ofício da Câmara Municipal de Marinha Grande datado de 17 

de Junho 2014 e rececionado a 25 de Junho do mesmo ano, a informar que 

na reunião de 05 de Junho de 2014, foram designados como representantes 

do Município da Marinha Grande no Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas Marinha Grande Nascente, os seguintes elementos: 

 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho – Vereadora da 

Educação 

 Isabel Mª Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas – Presidente da 

Junta de Freguesia de Marinha Grande 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

6 – Presente convite do ISDOM – Instituto Superior D. Dinis, rececionado a 

25 de Junho 2014, para a Conferência “Cabeça de Obra” que se realiza no 

dia 26 de Junho de 2014, pelas 18.45h, no Auditório do ISDOM. 

O Executivo tomou conhecimento e esteve presente o Secretário Fernando 

Alves. 

 

7 – Presente ofício dos Professores e Encarregados de Educação dos 

alunos da Escola EB 1 da Amieira, datado de 23 de Junho 2014 e 

rececionado a 25 de Junho do mesmo ano, a agradecer a preciosa ajuda da 

Junta de Freguesia, com a cedência das tintas para a pintura do edifício da 

escola. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

8 – Presente ofício do Alcobaça Clube de Ciclismo a informar que o jovem 

Emmanuel Rodrigues, residente em Casal Galego – Marinha Grande e atleta 

daquele clube, disputou no passado dia 29 de Junho 2014, o Campeonato 

Nacional de Estrada de Ciclismo no escalão de juniores, onde conquistou a 
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Medalha de Bronze correspondente ao 3º lugar, ficando a escassos 2 

segundos do vencedor da prova. 

O Executivo tomou conhecimento 

 

9 – Presente convite da Rede Social datado de 30 de Junho 2014 e 

registado a 01 de Julho do mesmo ano, para participar na reunião do 

Conselho Local de Ação Social da Marinha Grande, que terá lugar no dia 10 

de Julho de 2014, às 18h, no Auditório da Biblioteca Municipal da Marinha 

Grande. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

10 – Presente convite do Clube Desportivo da Garcia, datado de 27 de 

Junho 2014 e rececionado a 01 de Julho do mesmo ano, para o I Desfile de 

Moda Desporto, que se realizará no dia 12 de Julho pelas 21.00h, no Parque 

Desportivo Manuel Alegre. 

O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente 

 

11 – Presente convite do Rotary Club da Marinha Grande datado de 29 de 

Junho 2014 e rececionado a 01 de Julho do mesmo ano, para a transmissão 

de tarefas do clube que se realiza no dia 08 de Julho 2014, pelas 20.00h no 

Restaurante Pintainho Piu. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

12 – Presente convite do Presidente da Junta de Freguesia de Vieira de 

Leiria e do Presidente do Conselho de Administração da Bollinghaus Steel 

SA, datado de 30 de Junho 2014 e rececionado a 03 de Julho do mesmo 

ano, para a inauguração da exposição “100 Anos do Aço Inoxidável” no 

edifício da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, pelas 10.00h do dia 09 de 
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Julho de 2014, no âmbito das comemorações do 29º Aniversário de 

Elevação de Vieira a Vila. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

 

13 – Presente convite do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras 

datado de 01 de Julho 2014 e rececionado a 03 de Julho do mesmo ano, 

para estar presente no dia 06 de Julho 2014 pelas 22.00h, na entrega de 

prémios às Equipas participantes do 1º Torneio de Futsal Intercoletividades 

do Concelho da Marinha Grande, que se realiza nos dias 04, 05 e 06 de 

Julho. 

O Executivo tomou conhecimento e esteve presente o Secretário Fernando 

Alves. 

 

14 – Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande datado de 

03 de Julho 2014 e rececionado no mesmo dia, para acompanhar o 

programa de visita do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oliveira 

de Azeméis ao nosso concelho, no próximo dia 07 de Julho de 2014. Junto 

enviam programa. 

O Executivo tomou conhecimento e esteve presente a Presidente Isabel 

Freitas.  

 

15 – Presente ofício do Clube Atletismo de Marinha Grande rececionado a 

08 de Julho 2014, a informar dos resultados alcançados pelos atletas no 

Campeonato Nacional de Juniores no Centro de Estágio do Luso e no 

Campeonato Nacional de Juvenis e a agradecer a prestimosa colaboração 

da Junta de Freguesia ao longo da época desportiva, que muito contribuiu 

para os resultados obtidos. 

O Executivo tomou conhecimento. 
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16 – Presente convite do Rancho Folclórico de Picassinos datado de 06 de 

Julho 2014 e rececionado a 09 de Julho do mesmo ano, para o 33º Encontro 

de Folclore a realizar no dia 23 de Agosto 2014, pelas 15.00horas. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente o Secretário Fernando 

Alves. 

 

______________________________________________________________ 

 

 Ponto Três - Deliberações 

 

 

17 – Presente requerimento de Daniel Silva Moleirinho, viúvo, Reformado, 

com residência em Rua Principal nº 5 - Pilado, com o Bilhete de Identidade 

nº 02403932, na qualidade de viúvo de Emília Matias Gaspar falecida em 16 

de Junho de 2014, solicita a compra de uma sepultura no cemitério do 

Pilado, com o nº 279.  

Considerando a informação dos serviços que refere que o requerente reúne 

as condições exigidas pelo regulamento do cemitério, para a aquisição 

solicitada, ao abrigo da alínea gg), do nº 1 do artº 16º, da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro, o Executivo deliberou por unanimidade, conceder ao 

requerente Daniel Silva Moleirinho a sepultura nº 279. 

Deliberação nº 50 

 

18 – Presente ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal 

Galego datado de 02 de Julho de 2014 e rececionado no mesmo dia, a 

solicitar apoio para realizarem no dia 19 de Julho 2014 um Arraial Popular a 

fim de promover o associativismo do concelho e o convívio da população 

local envolvendo além da Marcha de Casal Galego, outras Marchas 

participantes no 11º Desfile das Marchas da Marinha Grande e a Marcha 

popular do Bairro Alto – Lisboa. 
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Considerando-se este evento de carater cultural, o Executivo nos termos do 

disposto na alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro, deliberou por unanimidade, atribuir o valor de € 200,00. 

Deliberação nº 51 

 

 A Presidente Isabel Freitas expôs o assunto referente ao reduzido 

Quadro de Pessoal ao serviço da Junta de Freguesia, situação que vai 

ser agravada com a saída de duas pessoas que aqui se encontram 

como Ceis, o que virá a tornar difícil o trabalho de assistência aos 

Estabelecimentos de Ensino. 

Assim as competências atribuídas pela Lei 75/2013 de 12 de 

Setembro vieram trazer um volume de trabalho acrescido de 

especificidade em determinadas áreas, tais como, canalização, 

eletricidade e carpintaria. Neste contexto urge recrutar pessoal com 

estas qualificações para dar resposta às solicitações apresentadas 

pelas escolas.  

O Mapa de pessoal desta Junta de Freguesia aprovado em Dezembro 

de 2013 comtempla 2 lugares disponíveis na categoria de Assistente 

Operacional. 

Reunidas as condições legais exigidas o Executivo da Junta de 

Freguesia delibera abrir um procedimento Concursal para 2 lugares de 

Assistente Operacional. A seleção será feita por avaliação curricular e 

entrevista profissional de seleção. Para este Concurso foi designado o 

Júri constituído pelos seguintes elementos: 

Presidente do Júri – Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de 

Freitas, Presidente da Junta de Freguesia. 

- 1º Vogal – Fernando Manuel da Conceição Alves, que substituirá a 

Presidente nas suas faltas ou impedimentos, Secretario da Junta de 

Freguesia. 

- 2º- Vogal – José Inácio 

- Vogal Suplente – Ricardo Morais Galo 
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- Vogal Suplente – Manuel dos Santos Pereira 

 

Deliberação nº 52 

 

 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Ordens de Pagamento: 

 

Do nº  587 ao nº 589 e do nº 591 ao nº 678, que totalizam € 49.484,21 

(quarenta e nove mil quatrocentos e oitenta e quatro euros e vinte e um 

cêntimos) 

 

Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria 

Com o nº 590, que totaliza o valor de € 385,15 (trezentos e oitenta e cinco 

euros e quinze cêntimos) 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 08/07/2014, que 

apresenta um total de disponibilidade no valor de 374.054,07 € (trezentos e 

setenta e quatro mil cinquenta e quatro euros e sete cêntimos). 

 

___________________________________________________________________ 

 

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

reunião pelas vinte e duas horas, da qual se lavrou a presente Ata, que 

depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os presentes: 

      Presidente: 
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Secretário: 

     Tesoureiro: 

      

  VOGAIS: 

       José Leonel de Jesus Silva:  

 

       Manuel dos Santos Pereira:  

 

       Joaquim José Carrilho:  

 

       Ricardo Augusto Morais Galo:  

 


