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ATA NÚMERO DEZANOVE 

 

Aos dez dias do mês de Setembro de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas e trinta 

minutos, 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 segunda quinzena de outubro  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

                                     

                                            Antes da Orem do Dia 

1. Foi aprovada por unanimidade a ata nº 18 

 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de outubro 

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

quinzena de outubro. 
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 Ponto Dois – Correspondência 

2.1. Presente convite da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal 

Galego, rececionado a 28 de outubro de 2016, para a Cerimónia Protocolar de 

abertura da 27ª Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha 

Grande, pelas 11h00 no dia 01 de dezembro de 2016. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.2. Presente email da Junta de Freguesia de São Martinho do Porto, 

rececionado a 28 de outubro de 2016, a solicitar publicidade através dos 

nossos meios de comunicação à Árvore de Natal Flutuante, única na Europa, a 

ser inaugurada na Baía de São Martinho do Porto, no dia 03 de dezembro, 

pelas 22h30. 

O Executivo tomou conhecimento e afixou o cartaz enviado. 

 

2.3. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande, rececionado a 

31 de outubro de 2016, para a inauguração da Exposição de Fotografia “Ver 

mais Além” de Marcelino Matos, que se realiza no dia 05 de novembro, pelas 

16h00, na Galeria Municipal. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.4. Presente convite da ASURPI – Associação Sindical União dos Reformados, 

Pensionistas e Idosos, rececionado a 31 de outubro de 2016, para a 40ª Edição 

do “Almoço de Natal do Reformado” que se realiza no dia 18 de dezembro 

2016, pelas 13h00 no Pavilhão nº 2 do Parque Municipal de Exposições. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Dª Isabel 

Freitas.  

 

2.5. Presente convite da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 

Marinha Grande, rececionado a 2 de novembro de 2016, para as 

comemorações dos 117 anos daquela instituição, a realizar na freguesia da 

Moita, no dia 27 de novembro 2016, com início pelas 09h00 com o hastear das 

bandeiras. 



Junta de Freguesia da Marinha Grande 

 

  ………………………………………..  ATA N.º 19 - 10-11-2016………………………………….                                              

3 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel 

Freitas. 

 

2.6. Presente convite do Estrela do Mar Futebol Clube, rececionado a 02 de 

novembro 2016, para o Jantar de Natal que o clube vai organizar, no dia 17 de 

dezembro 2016, pelas 20h00 no restaurante “Cozinha Portuguesa”, em Monte 

Real. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel 

Freitas. 

 

2.7. Presente ofício da Fábrica da Igreja Paroquial da Mª Grande – Movimento 

da Mensagem de Fátima, rececionado a 07 de novembro de 2016, a agradecer 

o apoio com a cedência das instalações do Lavadouro da Amieira e do espaço 

contíguo e também da cedência de transporte, para a realização do evento de 

caráter lúdico, de festa e convívio, que organizaram no passado mês de 

outubro. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.8. Presente convite da Liga dos Combatentes – Núcleo de Marinha Grande, 

rececionado a 07 de novembro de 2016, para presença da presidente nas 

comemorações do 98º Aniversário do Armistício da Grande Guerra, junto ao 

Monumento dos Combatentes da Grande Guerra, na Avª D. Dinis na Marinha 

Grande, no dia 14 de novembro 2016, pelas 09h10. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel 

Freitas. 

 

2.9. Presente convocatória do Conselho Municipal d Educação, rececionado a 

10 de novembro de 2016, para a reunião do Conselho Municipal de Educação, 

a realizar no dia 22 de novembro 2016, pelas 9h30, no auditório da Biblioteca 

Municipal. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel 

Freitas. 
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2.10. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande, rececionado 

a 10 de novembro 2016, para a inauguração da exposição “Bordalo Pinheiro, 

170 anos depois” por alunos de Belas Artes, que se irá realizar no dia 12 de 

novembro, pelas 16h00, no Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do Vidro 

– Edifício da Resinagem. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel 

Freitas. 

 

2.11. Presente Convocatória da ANAFRE – Delegação Distrital de Leiria, 

rececionada a 10 de novembro 2016, para a 9ª Reunião Ordinária do Conselho 

Diretivo da Delegação de Leiria, que terá lugar no Restaurante “Barrote” na 

Praia da Vieira no próximo dia 18 de novembro, pelas 20h00  

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel 

Freitas. 

 

2.12. Presente convite da Delegação Distrital de Leiria da Anafre, rececionado a 10 de 

novembro 2016, para participação no Seminário de Proteção Civil para Autarcas de 

Freguesias, a realizar no próximo dia 21 de novembro, no Auditório da Câmara 

Municipal da Batalha. 

 O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Presidente Dª Isabel 

Freitas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente ofício da Sociedade União de Albergaria, rececionado a 28 de 

outubro de 2016, a informar que foi convidada para participar na FAG/2016 

com um stand de gastronomia, e solicita apoio financeiro para fazer face às 

despesas com o aluguer do mesmo. 

 

Considerando que a participação das Associações da Freguesia na FAG vem 

proporcionar a obtenção de receitas necessárias à sua atividade e para além 

disso motivará associados e simpatizantes a deslocarem-se ao local, 

aumentando significativamente o número de visitantes presentes no evento, o 

Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº 1, 



Junta de Freguesia da Marinha Grande 

 

  ………………………………………..  ATA N.º 19 - 10-11-2016………………………………….                                              

5 

do Art.º 16, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, 

atribuir o valor de 750,00€ ( setecentos e cinquenta euros) 

Deliberação n.º 82 

 

 

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

rececionado a 02 de novembro de 2016, a solicitar apoio para a realização da 11ª 

Edição do passeio de BTT, que irão levar a efeito no próximo dia 11-12-2016. 

 

Tendo em consideração tratar-se de um evento de caráter desportivo que 

habitualmente conta com a participação de considerável número de praticantes 

da modalidade, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na 

alínea v) do nº 1, do Art.º 16, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro deliberou, 

por unanimidade, atribuir o valor de 150,00€ ( cento e cinquenta euros) 

Deliberação n.º 83 

 

 

3.3. Presente ofício da ASURPI – Associação Sindical União dos Reformados, 

Pensionistas e Idosos, rececionado a 02 de novembro de 2016, a solicitar apoio para a 

realização da 40ª Edição do Almoço de Natal do Reformado, a realizar no dia 18 de 

dezembro 2016 no Pavilhão nº 2 do Parque Municipal de Exposições da Marinha 

Grande. 

 

Considerando tratar-se de uma iniciativa de elevado interesse dirigida a uma 

classe social a atravessar uma fase da vida em que se tornam mais 

importantes as ações que permitem o convívio, rever amigos, recordar 

momentos agradáveis do passado e tendo em atenção as dificuldades 

financeiras de grande parte das pessoas envolvidas, o Executivo da Junta de 

Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº 1, do Art.º 16, da Lei nº 

75/2013 de 12 de setembro deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 

1.750,00€ ( mil  setecentos e cinquenta euros) 

Deliberação n.º 84  

3.4. Presente ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense, rececionado 08 

de novembro de 2016, a informar que vão participar na FAG/2016 com um stand de 
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gastronomia, e solicitam apoio financeiro para fazer face às despesas com o aluguer 

do mesmo. 

 

Considerando que a participação das Associações da Freguesia na FAG vem 

proporcionar a obtenção de receitas necessárias à sua atividade e para além 

disso motivará associados e simpatizantes a deslocarem-se ao local, 

aumentando significativamente o número de visitantes presentes no evento, o 

Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº 1, 

do Art.º 16, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, 

atribuir o valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) 

Deliberação n.º 85 

 

3.5. O executivo da Junta de Freguesia da Marinha Grande reunido em 10 de 

novembro de 2016 deliberou, por unanimidade, nos termos do artº 23º, nº1, da 

Lei 7-A/2016 de 30 de Março, autorizar a prorrogação até 31 de dezembro de 

2016 da mobilidade inter-categorias da Técnica Superior Graça Maria Simões 

Orfão para exercer funções na categoria de Técnica Superior (Jurista), 

mantendo a mesma remuneração que vem auferindo em situação de 

mobilidade – Posição remuneratória 1, Nível 12, da tabela remuneratória única, 

aprovada pela portaria nº 1553-C /2008, de 31 de Dezembro.  

Deliberação n.º 86 

 

3.6. O executivo da Junta de Freguesia da Marinha Grande reunido em 10 de 

novembro de 2016 deliberou, por unanimidade, nos termos do artº 23º,  nº 2, da Lei 7-

A/2016  de 30 de Março, autorizar a prorrogação até 31 de dezembro de 2016 da 

mobilidade inter-categorias do Assistente Operacional José Inácio Jesus Alves, para 

exercer funções na categoria de Assistente Operacional – Encarregado Operacional, 

mantendo a mesma remuneração que vem auferindo em situação de mobilidade – 

Posição remuneratória 1, Nível 8, da tabela remuneratória única, aprovada pela 

portaria nº 1553-C /2008, de 31 de Dezembro. 

Deliberação n.º 87 

_____________________________________________________________________________ 
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 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

Ordens de Pagamento 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 1320 a 1417 no 

valor de 30.589,52€ (trinta mil quinhentos e oitenta e nove euros e cinquenta e dois 

cêntimos). 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 07-11-2016, o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de 206.187,97 € (duzentos e seis mil cento e oitenta e 

sete euros e noventa e sete cêntimos) 

 

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

reunião pelas vinte 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 
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