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ATA NÚMERO DEZASSETE 

Aos onze dias do mês de Setembro de dois mil e catorze, pelas dezanove horas, 

nas instalações da Junta de Freguesia da 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 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

 

 
ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos do mês de Agosto 

 Ponto Dois – Correspondência 

 Ponto Três - Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Foi aprovada por unanimidade a Ata nº 16/2014 

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

Santos Pereira e Joaquim Carrilho Pires. 

3. A Presidente Isabel Freitas transmitiu informações relativas ao processo de 

ampliação do edifício sede da Junta de Freguesia para o qual estão a ser 

enviados convites para propostas de efetivação do respetivo projeto, se o 

Executivo assim deliberar nesse sentido. 



Junta de Freguesia de Marinha Grande 

______________________________ ATA Nº 17 – 11-09-2014___________________________ 

 
 2 

             Foi decidido nomear para composição Juri para apreciação e seleção das propostas       

apresentadas todos os membros do Executivo. 

 

 

 

 Ponto Um – Trabalhos do mês de Agosto    

            Presente Mapa de Trabalhos efetuados durante o mês de Agosto   

1. Durante a apresentação deste ponto os membros do Executivo apreciaram a 

relação de trabalhos efetuados nos Estabelecimentos de Ensino do Concelho 

que vieram aumentar significativamente o volume de trabalho atribuído à Junta 

de Freguesia. 

2. A Presidente Isabel Freitas prestou informação em relação a trabalhos a 

serem efetuados pela Junta de Freguesia em vários locais da Freguesia. 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

1. Presente ofício do Sport Operário Marinhense agradecendo pelo apoio dado 

à realização do 26º Torneio de Voleibol de Praia de S. Pedro de Moel, o qual 

contribuiu para o sucesso do evento. 

O Executivo tomou conhecimento. 

2. Presente convite do Clube Recreativo Amieirinhense para o 4º GP de 

atletismo a realizar no dia 27 de Dezembro de 2014. 

A Presidente irá estar presente no evento. 

3. Presente ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro agradecendo o apoio 

prestado na Ação de sensibilização para a prevenção do Cancro da Pele – 

Verão com prevenção que decorreu nos dias 27 e 27 de Julho mas praias de S. 

Pedro de Moel e Vieira de Leiria.  

O Executivo tomou conhecimento. 
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4. Presente convite da Polícia de Segurança Pública para participação na 2ª 

edição do Briefing temático da PSP, a ter lugar no dia 22 de Setembro em 

Leiria. 

A Presidente irá estar presente. 

 

 Ponto Três – Deliberações 
 

1. Presente ofício do Sport Império Marinhense datado de28-08-2014, a 

solicitar apoio para realização do Concurso de Pesca de Mar a realizar no dia 5 

de Outubro de 2014. 

Atendendo a que se trata de um evento Desportivo que tradicionalmente conta 

com a participação de significativo número de pessoas promovendo o convívio 

entre associados da Coletividade e membros de equipas de outras 

Coletividades O Executivo, nos termos do disposto na Lei 75/2013, deliberou 

por unanimidade atribuir o valor de 150,00 Euros. 

Deliberação nº 57 

2. Presente ofício do Clube Recreativo Amieirinhense a solicitar apoio para a 

realização do seu 4º Grande Prémio de Atletismo integrado nas comemorações 

do aniversário da Clube. 

Considerando que se trata de um evento que traz à Marinha Grande um 

elevado número de participantes, onde se incluem atletas de alguns dos Clubes 

mais representativos do País, e muitos acompanhantes, o Executivo nos termos 

do disposto na Lei 75/2013 deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 

(250,00) duzentos e cinquenta euros. 

Deliberação nº 58 

3.  Presente ofício da Sociedade de Benificência e Recreio 1º de Janeiro a 

solicitar apoio para o Concurso de Pesca a ter lugar no próximo dia 14 de 

Setembro de 2014. 
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Considerando o interesse desportivo e social da iniciativa, o Executivo nos 

termos do disposto na Lei 75/2013, deliberou atribuir o valor de 150,00 Euros. 

Deliberação nº 59 

4. Presente ofício da Sociedade instrução e Recreio 1º de Maio solicitando 

apoio para a “12ª Travessia da Ponte de Picassinos” evento cuja receita reverte 

a favor do Departamento de Desporto que gere a prática do Andebol no Clube. 

Considerando o interesse do trabalho realizado naquela Associação para os 

jovens da Freguesia, no âmbito da prática desportiva, o Executivo, nos termos 

do disposto na Lei 75/2013, deliberou atribuir o valor de 150,00 Euros  

Deliberação nº 60 

5. Presente ofício da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 

Marinha Grande a solicitar apoio para iniciativa das senhoras do “Grupo da 

Amizade” para angariação de fundos a reverterem para aquela instituição. 

Considerando o interesse da iniciativa, o Executivo, nos termos do disposto na 

Lei 75/2013, deliberou atribuir o valor de 500,00 Euros.  

Deliberação nº 61 

6. Presente ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 

Marinha Grande a solicitar o envio do habitual subsídio anual atribuído pela 

Junta de Freguesia. 

Tendo em consideração o interesse dos serviços prestados por esta instituição 

á população da Freguesia, o Executivo, nos termos do disposto na Lei 75/2013, 

deliberou atribuir o valor de 4000,00 Euros 

Deliberação nº 62 

7.  Presente ofício da Fábrica da Igreja Paroquial de Marinha Grande – 

Comunidade Católica da Garcia, datado de03-09-2014, a solicitar apoio para 

obras de conservação da Capela da Garcia efetuadas durante o mês de Agosto. 
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Atendendo ao interesse do trabalho efetuado o Executivo, nos termos do 

disposto na Lei 75/2013, deliberou por Unanimidade atribuir o valor de 1000,00 

Euros. 

Deliberação nº 63 

8. Presente ofício do Sport Lisboa e Marinha, datado de 22-08-2014, a solicitar 

apoio para aquisição e instalação de uma caldeira de aquecimento de água, nos 

balneários do campo de futebol, para substituição da anterior que recentemente 

rebentou. 

Considerando as dificuldades financeiras que o Clube atravessa e o 

considerável número de jovens que diariamente utilizam as instalações do 

Clube onde encontram apoio para a prática desportiva que desejam, o 

Executivo, nos termos do disposto na Lei 75/2013, deliberou, por unanimidade, 

atribuir o valor de (1500,00) mil e quinhentos euros.  

Deliberação nº 64 

9. Presente ofício do Sporting Clube Marinhense a solicitar apoio para obras de 

reparação e remodelação a serem efetuadas na cobertura do edifício da sua 

sede social que se encontra em mau estado devido ao temporal que assolou a 

Marinha Grande em Janeiro de 2013. 

Considerando a necessidade da reparação em causa para que possa 

prosseguir o trabalho de treino que ali é ministrado a atletas praticantes de uma 

das modalidades apoiadas pelo Clube e atendendo ao elevado preço da obra o 

Executivo, nos termos do disposto na Lei 75/2013, deliberou, por unanimidade, 

atribuir o valor de (3000,00) três mil euros. 

Deliberação nº 65 

 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Ordens de Pagamento: 
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Do nº  804 ao nº 815, 817 ao  886  e do 898 ao 903, que totalizam € 

37.538,06 trinta e sete mil quinhentos e trinta e oito euros e seis cêntimos) 

        

         Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria 

Com o nº 816 e 887 a 898, que totaliza o valor de € 5.311,06 (cinco mil 

trezentos e onze euros e seis cêntimos) 

 

         Balancete do Movimento de Fundos 

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 10/09/2014, que apresenta 

um total de disponibilidade no valor de 419.700,95 € (quatrocentos e 

dezanove mil setecentos euros e noventa e cinco cêntimos). 

Por nada mais haver a tratar a Presidente 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  

Ricardo Augusto Morais Galo 

 

 

 


