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ATA NÚMERO TRÊS 

 

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, 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 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

_____________________________________________________________________________ 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

1. Nesta reunião verificou-se a ausência justificada do Vogal Joaquim José Carrilho 

Pires. 

2. A Tesoureira Lara Lino informou que uma pessoa do seu relacionamento, ligada às 

artes gráficas, se disponibilizou para colaborar, a custo zero, na execução do Boletim 

da Junta de Freguesia que tencionamos editar.  

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de janeiro  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da segunda quinzena de janeiro 

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

quinzena de Janeiro. 
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 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1.  Presente  ofício da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, 

rececionado a 26 de janeiro de 2016, a enviar a ata da reunião do dia 13-01-

2016 para análise e correção e convocatória  para a próxima reunião da 

Comissão Alargada que se realiza no próximo dia 27-01-2016, com  início 

pelas 9h30, com a seguinte ordem de trabalhos: Leitura e aprovação da ata da 

reunião de 13/01/2016; Apresentação e aprovação do relatório de Atividades e 

Avaliação referente ao ano de 2015; Outros assuntos. 

O Executivo tomou conhecimento e esteve presente a Presidente da Junta. 

 

2.2. Presente ofício da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal 

Galego, rececionado a 26 de janeiro de 2016, a informar que tomaram posse 

no dia 15-01-2016 os novos corpos gerentes, para o quadriénio 2016/2019. 

Junto enviam a lista com os nomes dos novos membros dos órgãos socias da 

Associação. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

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

26 de janeiro de 2016, para presença da Presidente da Junta de freguesia no 

Corta Mato Regional de Desporto Escolar, a realizar-se no próximo dia 27 de 

janeiro de 2016 pelas 10h00, no Parque da Cerca na Marinha Grande. 

O Executivo tomou conhecimento mas por impedimento de agenda a 

Presidente não pode estar presente.  

 

2.4. Presente abaixo-assinado de residentes na Urbanização da Marinha Nova, 

Rua da Granja de San Ildefonso, Travessa de Oeiras e Rua de Fontenay-Sous-

Bois, remetido ao Presidente da Câmara Municipal, Responsável da Proteção 

Civil do Concelho da Marinha Grande, Delegado de Saúde da Marinha Grande 

e Comandante da Esquadra da Polícia de Segurança Pública, sobre Saúde 

Pública e Proteção Civil – Urbanização Marinha Nova lotes 62,63, 66 e 67 

 

. O Executivo tomou conhecimento. Informar os interessados que a Junta irá 

sensibilizar as entidades competentes.  
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2.5. Presente ofício da ACAMG – Associação Concelhia de Associações da 

Marinha Grande, rececionado a 26 de janeiro de 2016, a agradecer pelo apoio 

logístico e a cedência do Salão Nobre da Junta de Freguesia, onde se realizou 

a ação de formação  “Cultura Associativa”, realizada no dia 23 de janeiro de 

2016 com a presença de 14 dirigentes associativos, a qual terá uma 

importância significativa para todos no exercício da sua atividade em cada uma 

das associações a que pertencem. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.6. Presente ofício da Sociedade União de Albergaria, rececionado a 26 de janeiro de 

2016 a enviar a ata da Tomada de Posse desta Associação, que se realizou no dia 08 

de janeiro de 2016. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

2.7. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande, rececionado a 26 de 

janeiro de 2016 para presença da Presidente da Junta de Freguesia na sessão de 

Boas Vindas e  Apresentação de Cumprimentos a Sua Excelência , a Senhora Karima 

Benyaich, Embaixadora do Reino de Marrocos em Portugal, que se realiza no próximo 

dia 29 de janeiro de 2016, pelas 10h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. 

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

presença da Presidente 

 

2.8. Presente convite da Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte, 

rececionado a 27 de janeiro de 2016, para a cerimónia de entrega dos prémios 

Calazans 2014/2015 – Categorias Mérito Académico / Artístico / Científico-Cidadania / 

Cívico / Desportivo / Literário / Empenho, a realizar-se no dia 12 de fevereiro de 2016 

pelas 21h00, no Auditório da Escola. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Srª Presidente da Junta. 

 

2.9. Presente convite da Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio, rececionado a 

28 de janeiro de 2016, para assistir ao Jogo SIR 1º Maio – Leça (1ª Divisão) referente 

aos oitavos final da Taça de Portugal em Seniores Femininos a realizar-se no próximo 

dia 31 de janeiro de 2016 pelas 16h00, no Pavilhão Municipal da Marinha Grande na 

Escola Nery Capucho. 

O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém presente. 
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2.10. Presente ofício da ACAMG – Associação Concelhia de Associações da Marinha 

Grande, rececionado a 02 de fevereiro de 2016, a solicitar a cedência do Salão Nobre 

da Junta de Freguesia para realização de uma ação de formação sob o tema              

“Produção de Eventos e Protocolos no Movimento Associativo Popular” a realizar no 

dia 20 de fevereiro das 14h30 às 18h00. 

O Executivo decidiu  a cedência da sala solicitada. 

 

2.11. Presente convite de Projetos de Vida Sénior – Universidade Sénior da Marinha 

Grande, rececionado a 02 de fevereiro de 2016, para a Presidente da Junta estar 

presente na Casal da Cultura, pelas 14h30, no Encontro de Universidades Seniores a 

realizar no próximo dia 25 de fevereiro, promovido pela Universidade Sénior da 

Marinha Grande, onde estarão presentes elementos das Universidades de Peniche e 

Nazaré. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Srª Presidente. 

 

2.12. Presente convite do Rotary Clube da Marinha Grande, rececionado a 02 de 

fevereiro de 2016, para a presença da Presidente no almoço de “Homenagem ao 

Profissional do Ano” (Sr. Telmo Ferraz) que terá lugar nas instalações do Sport 

Operário Marinhense pelas 12h30 do dia 20 de fevereiro. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Srª Presidente. 

 

 . Ponto Três – Deliberações 

 

3.1.. Presente ofício da ADESER ll, rececionado a 14 de janeiro de 2016, a solicitar 

colaboração para pagamento dos honorários da supervisora do grupo de supervisão 

clínica das psicólogas do Concelho da Marinha Grande. 

As sessões serão efetuadas ao longo do ano de 2016, uma em cada mês, e têm como 

objetivo o aperfeiçoamento profissional das referidas técnicas. 

O valor dos honorários da supervisora é de 150€ ( Cento e Cinquenta Euros) por 

sessão. 

 

Tendo em consideração tratar-se de um processo de formação contínua que  terá 

influência benéfica no desempenho profissional do grupo de técnicas inseridas no 

projeto, duas das quais a prestarem serviço  no  GAP (Gabinete de Apoio Psicossocial 

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

Art.º 16  da  Lei 75/2013  de  12  de setembro,  deliberou,   por unanimidade,  atribuir o 
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valor correspondente às doze sessões a realizar durante o ano, no total de 1800€ (Mil 

e oitocentos Euros) 

Deliberação n.º 9 

 

3.2. Presente ofício da Delegação Distrital de Leiria da  Associação Portuguesa de 

Deficientes, rececionado a 22 de janeiro de 2016, a solicitar apoio financeiro para a 

concretização do Plano de Atividades da Delegação para o ano em curso.  

 

Considerando a importância dos serviços prestados pela Delegação aos moradores na 

Freguesia portadores de deficiência e atendendo às dificuldades sentidas para manter 

as atividades programadas, devido à insuficiência de apoios por parte do Poder 

Central, o Executivo, nos termos do disposto na alínea v) do nº 1, do Artº.º 16, da Lei 

nº 75/2013de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 

1250€(Mil Duzentos e Cinquenta Euros) 

Deliberação n.º 10 

 

3.3. Presente proposta da Presidente da Junta de Freguesia para que seja concedida 

aos funcionários da instituição “Tolerância de Ponto” no próximo dia 09 de fevereiro  

(Carnaval). 

 

Tendo em consideração a decisão do Governo da República de conceder tolerância 

de ponto no dia de Carnaval, considerando igualmente a autonomia gestionária que a 

Constituição da República Portuguesa confere aos Orgãos do Poder Local e porque é 

tradição que no dia de Carnaval os funcionários da maior parte das instituições 

públicas do País não estejam obrigados a apresentarem-se nos respetivos postos de 

trabalho, o Executivo , deliberou por unanimidade conceder “Tolerância de Ponto” na 

referida data.  

Deliberação n.º 11 

____________________________________________________________________ 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

Ordens de Pagamento: 

Foram autorizados por  unanimidade  os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 

1 a 9, 19 a 63, 65 a 71 e 73 a 97 no valor de 41.084,16€ (quarenta e um mil oitenta e 

quatro euros e dezasseis cêntimos). 
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Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria 

Foram autorizados por unanimidade os pagamentos às Ordens de Pagamentos 

Operações de Tesouraria com o nº 10  a 18, 64 e 72 no valor de 3.843,72 (três mil 

oitocentos e quarenta e três euros e setenta e dois cêntimos). 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 01-02-2016, o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de 239.431,04 € (duzentos e trinta e nove mil 

quatrocentos e trinta e um euros e quatro 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: 

 

José Leonel de Jesus Silva 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 

 

 

 

 

 

 

 


