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ATA NÚMERO DEZASSETE 

 

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 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 

         

 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 16 

 

2. Foram recebidos os Dirigente da Associação Social, Cultural e Desportiva de 

Casal Galego Srs. Francisco Soares - Presidente da Assembleia Geral, Nuno 

Freitas - presidente da Direção e Dª Antónia Simões – funcionária que, na 

qualidade de membros da Comissão Organizadora, vieram apresentar o projeto 

para a edição deste ano da Feira de Artesanato e Gastronomia da Marinha 

Grande a ter lugar, como habitualmente, nos Pavilhões da FAE- Feira de 

Atividades Económicas da Marinha Grande. 

 Os dirigentes deram conhecimento de algumas modificações em termos de 

organização do evento entre as quais : 

- Novas formas de publicidade - a publicidade será feita através da colocação 

de outdoors nos limites das localidades da região e através do painel das 

caixas multibanco de todo o Distrito de Leiria  
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- Nos dias 05 e 06 (2ª e 3ª feira) as entradas serão grátis procurando atrair 

mais público à Feira.  

- Será colocado um ecrã na zona de restauração permitindo que os visitantes 

ali situados possam acompanhar os espetáculos a decorrerem no palco 

principal. 

- Será disponibilizado espaço para mais duas Tasquinhas destinadas às 

Associações do Concelho. 

Os dirigentes afirmaram que a Junta de Freguesia tem sido um importante 

parceiro para a continuidade deste evento que, embora organizado por uma 

Associação de um dos lugares da Freguesia, pelo prestígio alcançado, deverá 

ser tido como um acontecimento de considerável importância para todo o 

Concelho a merecer o apoio das suas mais representativas Instituições. 

A terminar a reunião os membros do Executivo afirmaram a disponibilidade 

para manterem o habitual apoio à iniciativa que consideram de significativo 

interesse para a Marinha Grande. 

 

 
                                               

                                         ORDEM DO DIA 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de setembro 

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 
 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de setembro 

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

segunda quinzena de setembro 

____________________________________________________________________________ 

 

 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente email da Universidade Projetos de Vida Senior, rececionado a 22 de 

Setembro de 2016, a convidar a Presidente a estar presente na conferência 

“Envelhecimento Positivo: intervir com a Nova Terceira Idade” realizada no auditório 
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do ISDOM, no dia 01 de Outubro, a partir das 09H00, em celebração do “Dia Mundial 

do Idoso”. 

O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível a presença de nenhum membro do 

Executivo pelo facto de no mesmo dia ter lugar a cerimónia de abertura da “4ª Feira do 

Livro Artes e Música da Marinha Grande” organizada pela Junta de Freguesia. 

 

2.2. Presente ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Centro, 

rececionado a 22 de Setembro de 2016, a solicitar colaboração na divulgação da 

campanha de apelo ao voluntariado denominada “ Contra o Cancro Contamos 

Contigo” através de Cartazes e folhetos que anexam 

O Executivo tomou conhecimento. Foi afixado cartaz nas instalações da Junta de 

Freguesia.    

 

2.3. Presente email da Associação Novo Olhar II, rececionado a 22 de Setembro de 

2016, a convidar a Presidente para uma reunião, a ter lugar nas instalações da 

instituição no dia 04 de Outubro, para apresentação de balanço dos primeiros dois 

anos de trabalho das Equipas de Rua (Janeiro de 2014 a janeiro de 2016) e os 

resultados da intervenção do Projeto durante os primeiros seis meses de 2016.  

O Executivo tomou conhecimento. Por impedimento de agenda não foi possível a 

presença da Presidente. 

   

 

2.4. Presente email da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da 

Marinha Grande, rececionado a 23 de Setembro de 2016, a convocar a Presidente 

para a reunião da Comissão Alargada realizada no dia 28 de setembro. Enviam ainda 

a Ata da última reunião. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Presidente. 

 

2.5. Presente ofício do Sport Operário Marinhense a agradecer todo o apoio prestado 

pela Junta de Freguesia à realização do “28ºTorneio de Voleibol de Praia  S. Pedro de 

Moel.”  

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.6. Presente email do munícipe António José Ferreira rececionado a 27 de setembro 

de 2016, a agradecer o trabalho de limpeza desenvolvido pelo pessoal da Junta de 

Freguesia, na Rua da Serenata Marinhense, no lugar da Comeira.  

O Executivo tomou conhecimento. 
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2.7. Presente convite do Sport Lisboa e Marinha rececionado a 27 de setembro de 

2016, para a 1ª Gala de Apresentação das Equipas de Formação, a realizar no dia 30 

de setembro, pelas 21h00 na Sociedade de Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, na 

Ordem. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente o Secretário Fernando Alves. 

 

2.8. Presente convite do Clube de Atletismo de Marinha Grande rececionado a 30 de 

setembro de 2016, para o Jantar do XXI Aniversário do clube, realizado no dia 08 de 

outubro, pelas 20h00,na sede do Grupo Desportivo e Recreativo das Figueiras.  

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente o vogal Sr. José Leonel. 

 

2.9. Presente convite do escritor Dr. Fernando Luz, da APPACDM e da Textiverso, 

para a apresentação do Livro “Revolta na Stephens” a ter lugar no Auditório da 

Biblioteca Municipal da Marinha Grande, no dia 08 de outubro 2016. 

Por impedimento de agenda não foi possível a presença de nenhum membro do 

Executivo. 

 

2.10. Presente convite e programa da Liga dos Combatentes rececionado a 4 de 

outubro de 2016, para as comemorações do 92º Aniversário do núcleo, a ter lugar no 

dia 30 de outubro de 2016, a partir das 10h00 com receção às entidades na sede do 

núcleo. 

Estará presente o Vogal do Executivo José Leonel Silva. 

 

2.11. Presente ofício do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP – Delegação 

Regional do Centro rececionado a 07 de outubro de 2016, a informar da cessação da 

apresentação quinzenal por parte dos desempregados que auferem prestações de 

desemprego e a agradecer toda a colaboração prestada por esta autarquia no âmbito 

deste acompanhamento 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.12. Presente email da Associação Novo Olhar II e Casa Alecrim – Associação 

Pedagógica e de Estudos Waldfor rececionada a 11 de outubro de 2016, a enviar 

convite para o Workshop de Fadas de Lã Mágica, a realizar no dia 22 de outubro de 

2016, entre as 10h e as 13h, na sede da Associação Novo Olhar. 

O Executivo tomou conhecimento. Por impedimento de agenda não foi possível a 

presença de nenhum membro do Executivo. 

 



Junta de Freguesia da Marinha Grande 

  ………………………………………ATA N.º 17 - 13-10-2016………………………………….                                              

5 

2.13. Presente email da Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

 Escola Básica do 1º Ciclo do Engenho rececionado a 11 de outubro de 2016, a  

informar que alguns  dos  atuais elementos que integram os órgãos sociais da 

associação irá abandonar as suas funções, pelo facto de não ser possível a sua 

continuidade (tal como estipulam os respetivos estatutos) e a agradecerem toda a 

colaboração prestada pela Junta de Freguesia. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.14. Presente email da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson rececionado 

a 12 de outubro de 2016, a informar que irão realizar uma Ação de Formação para 

cuidadores de doentes de Parkinson na Escola Superior de Saúde de Leiria no dia 14 

de outubro, e enviam cartaz anexo com programa e ficha de inscrição. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.15. Presente email da Delegação Distrital de Leiria da Anafre rececionado a 12 de 

outubro de 2016, a enviar o Programa das Comemorações dos 40 Anos do Poder 

Local a realizar no Mercado de Sant’Ana Leiria no dia 30 de outubro 2016 e com início 

pelas 10h30. 

O Executivo tomou conhecimento 

 

2.16. Presente email da CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro, rececionado a 12 de outubro de 2016 a informar que vai realizar 

até final do ano um conjunto de “sessões flash”, sobre diversos temas de direito 

autárquico e indicar datas e locais de realização dos mesmos. 

O Executivo tomou conhecimento. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Ponto Três – Deliberações 

3.1. Presente ofício da Associação Tocándar, rececionado a 28 de setembro de 2016, 

a solicitar apoio monetário para pagamento despesas efetuadas com a compra de 

instrumentos musicais e calçado para utilização durante a atividade do “Grupo de 

Percussão Tocándar”. 

Considerando o interesse do projeto em causa, que envolve oitenta elementos, com 

grupos a atuarem em diversas regiões do país (e em algumas ocasiões em Espanha), 

para além de manter atividade na APPCDM e no presente ano letivo um projeto de 

iniciação na escola de Ensino Básico Francisco Veríssimo, na Ordem, dirigido a 

crianças do 3º e 4º anos, o Executivo da Junta, nos termos do disposto na alínea v) do 
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nº 1, do Art.º16, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro  deliberou, por unanimidade, 

atribuir o valor de 1.000,00€ ( Mil euros) 

Deliberação n.º 78 

 

3.2. Presente e mail do Sr. Fernando Luz, rececionado a 18 de maio de 2016, a 

solicitar apoio para a edição de um livro de sua autoria com o título “Revolta na 

Stephens” sendo que parte da receita obtida será atribuída a uma instituição de 

solidariedade social da Freguesia. 

 

Tendo em consideração o facto de se tratar de uma obra de um autor que habita na 

Freguesia, relatando o assunto versado um acontecimento com interesse para a 

história da Marinha Grande e tendo em atenção o destino da receita obtida com a 

venda dos exemplares, o Executivo da Junta, nos termos do disposto na alínea v), do 

nº1, do art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 Setembro deliberou, por unanimidade, 

adquirir 25 livros pelo preço unitário de 12,50€ no valor de 312,50€ (Trezentos e doze 

euros e cinquenta cêntimos)   

Deliberação n.º 79 

 

3.3. Presente ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio a solicitar apoio 

financeiro para a realização da “12ª Edição do Torneio de Andebol de Praia” que teve 

lugar nos dias 01,02 e 03 de julho de 2016, na praia de S. Pedro de Moel e para a  

“XIV Travessia da Ponte” realizada no dia 11 de Setembro de 2016. 

 

Considerando tratar-se, no caso torneio de andebol, de uma iniciativa de caráter 

desportivo que habitualmente envolve elevado número de atletas, acompanhantes  

vindos de outras regiões e público adepto da modalidade,  promovendo turisticamente 

aquela localidade e sendo a “Travessia da Ponte” um acontecimento de cariz social 

que promove o convívio entre os associados da Associação e habitantes do lugar, o 

Executivo da Junta, nos termos do disposto na alínea v), do nº1, do art.º 16, da Lei   

n.º 75/2013 de 12 Setembro deliberou, por unanimidade, atribuir uma verba de 

650,00€ (Seiscentos e cinquenta euros) sendo 500€ destinados organização da “12ª 

edição do Torneio de Andebol de Praia e os restantes 150.00€ atribuídos á 

organização da “XIV Travessia da Ponte”. 

Deliberação n.º 80 
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 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Ordens de Pagamento 

Foram autorizadas os pagamentos às Ordens de Pagamento nº 1152 e 1154 a 1217 

no valor de 41.087,00 (Quarenta e um mil e oitenta e sete euros). 

 

Operações de Tesouraria 

Foram autorizadas os pagamentos às Ordens de Pagamento de Tesouraria com o nº 

1153 no valor de 312,05€ (Trezentos e doze euros e cinco cêntimos) 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 07/10/2016, o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de 172.448,40€ (Cento e setenta e dois mil 

quatrocentos e quarenta e oito euros e quarenta 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.  

 

 

 

Presidente: 

 

Secretário: 

 

Tesoureiro: 

 

Vogais: 

Manuel dos Santos Pereira 

 

José Leonel de Jesus Silva 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 
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