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ATA NÚMERO ONZE 
 

Aos vinte e três dias do mês de maio 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 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Foi aprovada por unanimidade a Ata nº 10. 

2. Verificou-se a falta justificada do Vogal Ricardo Galo.   

 

 

ORDEM DO DIA 

➢ Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de maio 

➢ Ponto Dois – Correspondência  

➢ Ponto Três – Deliberações 

➢ Ponto quatro – Informação Financeira 

 

➢ Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de maio 

 

Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados 

na primeira quinzena de maio. 

                                             

                                          

➢ Ponto Dois – Correspondência 

                                        

2.1. Presente convite da Comissão Executiva para a Homenagem Nacional 

aos Combatentes, rececionado a 08 de maio de 2017, para o XXIV 

Encontro a realizar no próximo dia 10 de junho 2017, com início pelas 

10H30, junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Belém – 

Lisboa. 

O Executivo tomou conhecimento.  
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2.2. Presente ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Pilado e 

Escoura, rececionado a 10 de maio de 2017, a agradecer a presença da 

Srª Presidente da Junta Dª Isabel Freitas, na abertura da III Edição 

do Festival  “ O Carvoeiro”. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.3. Presente ofício da Confederação Portuguesa das Coletividades de 

Cultura, Recreio e Desporto, rececionado a 10 de maio de 2017, com 

informação sobre o Dia Nacional das Coletividades comemorado dia 31 de 

maio por todo o país e estrangeiro. Os Orgãos Sociais da Confederação 

saúdam por esta ocasião todos aqueles que, pelas mais diversas formas, 

exercem alguma atividade no Movimento Associativo Popular, 

especialmente os Dirigentes e Associados e informam que o ponto alto 

das comemorações tem lugar no dia 31 de maio com uma sessão Solene 

comemorativa realizada na Assembleia da República. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.4. Presente convite do Clube Desportivo e Recreativo da Amieira, 

rececionado a 15 de maio de 2017, para a peça de Teatro “Há dias 

ordinários” que o Grupo Cénico do levou a cena, no dia 13 de maio de 

2017. 

O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém 

presente. 

 

2.5. Presente convocatória do Agrupamento de Escolas Marinha Grande 

Nascente, rececionada a 15 de maio de 2017, para a reunião do Conselho 

Geral do Agrupamento de escolas, que terá lugar no dia 18 de maio 

2017, pelas 17h30. 

O Executivo tomou conhecimento. Esteve presente a Srª Presidente 

Isabel Freitas. 

 

2.6. Presente convite da Câmara Municipal de Marinha Grande, 

rececionado a 15 de maio de 2017, para a inauguração da exposição DNA 

Signature, do artista alemão Klaus U. Hilsbecher, realizada no dia 20 

de maio, pelas 17h00, no Núcleo de Arte Contemporânea no Museu do 

Vidro – Edifício da Resinagem. 

O Executivo tomou conhecimento. Não foi possível estar alguém 

presente. 

 

2.7. Presente ofício do Intermarché – Marinha Grande, rececionado a 10 

de maio de 2017, com a informação da alteração de gerência da 

Distrigrande Supermercados, Lda. a partir do dia 01-04-2017. 

O Executivo tomou conhecimento.  
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2.8. Presente convite do Sport Império Marinhense, rececionado a 18 de 

maio de 2017, para o Jantar de Aniversário, a realizar no dia 24 de 

junho de 2017. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Tesoureira Dª Lara 

Lino. 

                                                     

2.9. Presente ofício do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, 

rececionado a 18 de maio de 2017, a solicitar divulgação da Palestra 

“Um bom começo vale para toda a vida – Entrar no 1º Ciclo com os dois 

pés II” a realizar no dia 20 de maio, pelas 15h30, no Auditório da 

Escola Sec. Engº Acácio Calazans Duarte.  

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.10. Presente ofício do Sport Operário Marinhense, rececionado a 18 

de maio de 2017, a agradecer o donativo oferecido para apoio à 

encenação da peça de teatro “Sacode as Moscas”. 

O Executivo tomou conhecimento.  

 

2.11. Presente convite do Clube Automóvel da Marinha Grande, 

rececionado a 23 de maio de 2017, para a sessão de apresentação do 

“Rally Vidreiro Centro de Portugal” a realizar no Auditório da 

Biblioteca Municipal no próximo dia 26 de maio pelas 18h30. 

O Executivo tomou conhecimento. Estará presente a Srª Presidente 

Isabel Freitas. 

 

➢ Ponto Três – Deliberações 

 

3.1. Presente ofício da Sociedade Desportiva e Recreativa Garciense, 

rececionado a 17 de maio de 2017, a solicitar apoio financeiro para 

minimizar despesas realizadas com a remodelação e alteração de toda a 

instalação elétrica da sede, exigências feitas pela EDP.  

Junto enviam documentos de despesas no valor de 10466,91€ (Dez mil 

quatrocentos e sessenta e seis euros e noventa e um cêntimos) 

 

Considerando que o trabalho a executar se destina a dar cumprimento a 

uma exigência emanada da empresa fornecedora de energia com vista ao 

aperfeiçoamento técnico e segurança da instalação elétrica das 

instalações da sede da Associação, o Executivo da Junta de Freguesia, 

nos termos do disposto na alínea o) do nº1 da Lei 75 /2013 de 12 de 

Setembro, deliberou por unanimidade, atribuir o valor de 1.000,00 € ( 

mil euros). 

Deliberação nº 50 

 

3.3. Presente ofício da Associação de Pais da Escola E.B. e Jardim de 

Infância do Pilado, rececionado a 10 de maio de 2017, a solicitar 
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apoio para a realização de uma visita de estudo com as 46 crianças da 

Escola E.B. à Europaradise – Montemor-o-Velho e ao Museu da Marinha – 

Lisboa com as 44 crianças do Jardim de Infância (90 crianças). 

 

Tendo em atenção o interesse da atividade para a formação dos alunos, 

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 180,00€ (cento e oitenta euros) -  2,00 € por 

aluno 

Deliberação nº 51 

3.4. Presente ofício do Clube Automóvel da Marinha Grande, rececionado 

a 15 de maio de 2017, a solicitar apoio financeiro para a realização 

do Rally Vidreiro Centro de Portugal 2017, prova a contar para o CNR – 

Campeonato Nacional de Rallys, a ter lugar nos dias 09 e 10 de junho 

de 2017. 

 

Considerando tratar-se de um evento de relevo a nível nacional, com 

reconhecido interesse para a Freguesia nas vertentes desportiva e 

turística, despertando comprovado interesse da população da Freguesia 

e atraindo elevado número de pessoas oriundas de outras regiões do 

País, 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 52 

 

3.5. Presente ofício do Estrela do Mar Futebol Clube, rececionado a 03 

de maio de 2017, a solicitar apoio para a organização do seu 1º 

Peddypapper a realizar dia 14 de maio de 2017. 

 

Atendendo ao facto de a solicitação vir de uma das nossas mais antigas 

Associações, neste momento a atravessar um difícil período a nível 

financeiro e porque se trata de uma iniciativa tendente a atrair ao 

seu espaço sócios e amigos promovendo um agradável convívio, 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 112,00€ (cento e doze euros) para compra dos 

prémios a atribuir. 

Deliberação nº 53 

 

3.6. Presente ofício da Fábrica da Igreja Paroquial da Marinha Grande, 

rececionado a 18 de maio de 2017, a solicitar apoio para atividades a 

desenvolver durante a Festa de Santo António, Padroeiro da Igreja de 

Picassinos, a realizar de 09 a 11 de Junho 2017. 
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Tendo em atenção tratar-se de uma iniciativa que tem como objetivo a  

angariação de fundos para promoção de atividades desenvolvidas junto 

de cerca de uma centena de jovens residentes no do lugar, 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 54 

 

➢ Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

 

Ordens de Pagamento 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamentos do nº 399 a 

404, 411 a 421, 427 a 435 e 437 a 542 no valor de 75.883,19€ (setenta 

e cinco mil oitocentos e oitenta e três euros e dezanove cêntimos). 

 

Operações de Tesouraria 

Foram autorizados os pagamentos às Ordens de Pagamento Operações de 

Tesouraria com o nº405 a 410, 422 a 426 e 436 no valor de 3.861,73€ 

(três mil oitocentos e sessenta e um euros e setenta e três cêntimos) 

 

Balancete do Movimento de Fundos  

 

Presente balancete de tesouraria referente ao dia 09-05-17 o qual 

apresenta um total de disponibilidade de 176.466,95€(cento e setenta e 

seis mil quatrocentos e sessenta e seis euros e noventa e cinco 

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: 

 

Tesoureira: 

 

Vogais: 
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José Leonel de Jesus Silva 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

 

 

 

 

 

 

 


