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ATA NÚMERO NOVE 
 
Aos dezoito dias do mês de Abril de dois mil e dezassete, 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 
 

                                        ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
2.O Executivo permanente informou não ter sido recebida qualquer proposta relativa 
ao concurso que abrimos para a obra de requalificação/ampliação do edifício da Junta 
de Freguesia. Informou ainda que será agendada uma reunião com o arquiteto 
responsável pelo projeto para em conjunto analisarmos o que terá provocado a 
situação. 
 

                                  ORDEM DO DIA 
 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de abril 
 Ponto Dois – Correspondência  
 Ponto Três – Deliberações 
 Ponto Quatro – Apreciação do Relatório de Atividades referente ao 

ano de 2016 
 Ponto Cinco – Apreciação da Atividade Financeira do 1º Trimestre de 

2017 
 

 
 

 Ponto Um  Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de abril 

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

 

 Ponto Dois – Correspondência 
 
2.1. Presente ofício da ASURPI – Associação Sindical União dos Reformados, 
Pensionistas e Idosos, rececionado a 17 de abril 2017, a agradecer pelo contributo 
prestado na IX Gala Dança Sénior, realizada no passado dia 08 de abril 2017. 
O Executivo tomou conhecimento 
 
2.2. Presente convite da Câmara Municipal, rececionado a 07 de abril 2017, para a 
inauguração da exposição “Vidro e Luz transparência, translucidez e opacidade” que a 
realizar dia 08 de abril, pelas 15h00, no Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do 
Vidro – Edifício da Resinagem. 
O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente. 
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2.3. Presente convite do Sport Operário Marinhense e Grupo de Teatro, 
rececionado de 13 de abril de 2017, para a estreia da peça de teatro “SACODE AS 
MOSCAS”, no próximo dia 28 de abril, às 21h30, no auditório José Vareda. 
O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Srª Presidente Isabel Freitas 
 

2.4. Presente convite da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, 
rececionado a 18 de abril de 2017, para o almoço comemorativo do 96º 
aniversário daquela associação, que terá lugar no próximo dia 01 de maio, 
pelas 13h00 na sua sede. 
O Executivo Tomou conhecimento. 

 
2.5. Presente convite da ANAFRE, rececionado a 07 de abril de 2017, para o II 
Encontro de Mulheres Autarcas de Freguesia, no próximo dia 29 de abril, no 
Grande Auditório do Centro de Congressos do Taguspark, em Oeiras. 
O Executivo tomou conhecimento. Não será possível estar alguém presente. 
                                                    

 Ponto Três – Deliberações 
 
3.1. Presente ofício do Clube Desportivo e Recreativa da Amieira rececionado a 17 
de abril de 2017, a solicitar apoio financeiro para a realização de um Torneio 
quadrangular de futsal, integrado nas comemorações do 66º aniversário do clube, a ter 
lugar nos dias 19 e 21 de maio de 2017. 
Considerando tratar-se de um evento integrado nas comemorações do aniversário de 
uma das Associações da Freguesia, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos 
do disposto na alínea v) do nº1 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, deliberou, por 
unanimidade, atribuir o valor de € 150,00 
(cento e cinquenta euros) 
Deliberação nº 37 

 
3.2. Presente ofício do Sporting Clube Marinhense rececionado a 17 de abril 
de 2017, a solicitar apoio para a participação da sua equipa Sub-16 masculina 
de Basquetebol no Torneio Internacional de Sevilha – Espanha, a realizar entre 
os dias 23 e 25 de junho de 2017. Neste torneio irão participar 15 atletas e 2 
treinadores do Sporting Clube Marinhense.  
Para esta participação a despesa prevista com Transporte, Alimentação e 
alojamento é de 2.325€ (Dois mil trezentos e vinte e cinco euros). 
 
Considerando o interesse da representação de uma Associação da Freguesia 
num evento realizado num país estrangeiro, o Executivo da Junta de 
Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº1 da Lei 75 /2013 de 12 de 
Setembro, deliberou por unanimidade, no valor total de € 300,00 (trezentos 
euros)  
Deliberação nº 38 
 
3.3. Presente ofício do Sporting Clube Marinhense rececionado a 17 de abril 
de 2017, a solicitar apoio para a realização do Torneio do Vidreiro – Street 
Basket 3x3 e Convívio Mini Basquete, a realizar nos dias 03 e 04 de junho de 
2017. Neste torneio irão participar vários atletas de todo o distrito. Junto enviam 
para conhecimento, relatório com despesas de equipamentos desportivos e 
alimentação. 
Tendo em consideração tratar-se de uma iniciativa com interesse para a 
formação desportiva dos jovens praticantes e para a divulgação da modalidade, 
o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº1 
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da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou por unanimidade, atribuir o 
valor de € 200,00 (duzentos euros) 
Deliberação nº 39 
 
3.4. Presente requerimento de Etelvina do Rosário Mendes, rececionado a 12 
de abril de 2017, a solicitar a compra da sepultura nº 276 no cemitério do 
Pilado, onde se encontra sepultado o seu marido: Armando Jesus Coelho. 
 
Ao abrigo da Lei vigente o Executivo da Junta de Freguesia deliberou, por 
unanimidade, conceder à referida freguesa o pedido formulado. 
Deliberação nº 40 
 
3.5 . Presente ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio - 
Picassinos rececionado a 05 de abril de 2017, a solicitar à semelhança de 
anos anteriores, um apoio financeiro para o Rancho Folclórico de Picassinos, 
para que este possa continuar a desenvolver o folclore apresentando os usos e 
costumes da nossa região. 
 
Considerando ser este o único Ranho Folclórico da Freguesia e reconhecendo 
o esforço exercido pelos dirigentes e elementos do grupo para que não 
desapareça a memória das nossas antigas tradições e costumes, que vão 
divulgando nas suas atuações, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos 
do disposto na alínea v) do nº1 da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, deliberou 
por unanimidade, atribuir o valor de € 1.600,00 (mil e seiscentos euros) 
Deliberação nº 41 
 
3.6. Presente ofício do Sport Operário Marinhense, rececionado a 11 de Abril 
de 2017 a solicitar apoio para minorar despesas inerentes à produção da peça 
de teatro “SACODE AS MOSCAS”, que tem a sua estreia marcada para o dia 
28 de abril 2017. 
 
Tendo em consideração tratar-se de uma atividade de caráter cultural com 
inegável interesse para a comunidade, levado a efeito por uma das mais 
dinâmicas associações da Freguesia, o Executivo da Junta de Freguesia, nos 
termos do disposto na alínea v) do nº1 da Lei 75 /2013 de 12 de Setembro, 
deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 500,00€ (quinhentos euros) 
Deliberação nº 42 
 
3.7. Apreciação e votação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações.  
Apreciado o Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações, conforme previsto na 
alínea e) do nº 1, artº 16 da Lei 75/2013 de12 de Setembro, o Executivo 
deliberou, por unanimidade, a sua aprovação e submetê-lo à Assembleia de 
Freguesia conforme Diploma Legal. 
Deliberação nº 43 
 

 Ponto Quatro-Apreciação do Relatório de Atividades referente ao ano de 
2016 

 
Apreciado o Relatório de Atividades referente ao ano 2016 sendo o mesmo 
submetido à Assembleia de Freguesia para apreciação 
 

 Ponto Cinco - Apreciação da Atividade Financeira do 1º Trimestre de 2017 
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Apreciada a Atividade Financeira conforme previsto na alínea e) do nº 2, do artº 
9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro sendo o mesmo submetido à Assembleia 
de Freguesia para apreciação. 
 
. 
 
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: 
 
Tesoureira: 
 
Vogais: 
 
José Leonel de Jesus Silva 
 
Manuel dos Santos Pereira 
 
Joaquim José Carrilho Pires 
 
Ricardo Augusto Morais Galo 

 
 
 
 
 
 
 


