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ATA NÚMERO 15 

 

Aos oito dias do mês de setembro 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 

 Joaquim José Carrilho Pires 

 Ricardo Augusto Morais Galo 

_____________________________________________________________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

1. Foi aprovada por unanimidade a ata n.º 13. 

 

2. O vogal Joaquim Carrilho solicitou informação relativa ao processo das obras de 

beneficiação do edifício da Junta de Freguesia 

Em resposta a Tesoureira Lara Lino informou que temos orçamentos de quatro 

empresas para fornecimento da plataforma que permitirá colocar a obra a concurso e 

esperamos agora que a câmara Municipal coloque no seu Orçamento a verba que 

está acordado atribuir para o efeito para que possamos também colocar a totalidade 

da verba no nosso orçamento e plano plurianual e assim reunir condições para a 

abertura de concurso publico. 

 

ORDEM DO DIA 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos das primeira e segunda quinzenas de 

Agosto  

 Ponto Dois – Correspondência  

 Ponto Três – Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 
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 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da primeira quinzena de janeiro  

 

Presente o mapa de trabalhos com a informação dos trabalhos realizados nas primeira 

e segunda quinzenas de agosto.  

 

Durante a apreciação do ponto a presidente prestou informação relativa aos  trabalhos 

em curso.  

 Ponto Dois – Correspondência 

 

2.1. Presente o email do Sport Operário Marinhense, rececionado a 12 de Agosto de 

2016, a convidar para a entrega de prémios do “ 28º Torneio de Voleibol de Praia de 

S. Pedro de Moel” no domingo, 14 de agosto pelas 17.30 na praia de S. Pedro de 

Moel. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento, esteve presente o Secretário Fernando 

Alves.  

 

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

Centro, rececionado a 16 de agosto de 2016, a agradecer o apoio prestado pela 

Junta de Freguesia na ação de sensibilização para prevenção do cancro da pele, 

”Verão com Prevenção”, que decorreu no passado dia 24 de julho, na praia de S. 

Pedro de Moel. 

 Executivo da Junta tomou conhecimento.  

 

2.3. Presente email da ANAFRE - Delegação Distrital de Leiria, rececionado a 19 de 

Agosto de 2016, a comunicar a alteração da data das comemorações dos 40 anos do 

Poder Local. 

O evento terá lugar em Leiria no Mercado de Santana no próximo dia 30 de Outubro. 

O Executivo tomou conhecimento. 

  

 

2.4. Presente ofício do Clube Automóvel da Marinha Grande a agradecer a 

colaboração prestada pela Junta de Freguesia à organização do Rali Vidreiro que 

ocorreu nos dias 24 e 25 de Junho, bem como a outros eventos desportivos 

organizados por este clube. 

O Executivo da Junta tomou conhecimento.  
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2.5. Presente ofício da Confraria da Sopa do Vidreiro para a homenagem que a 

Confraria em parceria com o Rotary Clube da Marinha Grande, Cefamol SIR 1º de 

Maio e com o apoio da Câmara Municipal da Marinha Grande, vai prestar no dia 10 de 

Setembro ao falecido munícipe Fernando Pedro, pelos serviços prestados à 

comunidade, atribuindo o seu nome à rua onde nasceu, no lugar de Picassinos. 

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

Freitas 

 

2.6. Presente ofício do Clube dos Músicos da Marinha Grande, rececionado a 30 de 

Agosto de 2016, a convidar para uma noite de fados a ter lugar na sede do clube no 

próximo dia 03 de Setembro. 

O Executivo tomou conhecimento. 

 

 

 

 Ponto Três – Deliberações 

 

 3.1 - Presente ofício da Sociedade Beneficência e Recreio 1º de Janeiro, 

rececionado a 17 de agosto de 2016, a solicitar apoio monetário para 

organização do “39º Concurso de Pesca Desportiva” a realizar no próximo dia 

11 de setembro. 

 

Considerando tratar-se de um evento já com alguma tradição, organizado por 

uma das mais dinâmicas Associações da Freguesia, que conta com a 

participação de considerável número de participantes, o Executivo da Junta de 

Freguesia, nos termos do disposto na alínea v) do nº 1, do Art.º16, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 

200,00€ Duzentos euros    

Deliberação nº 70 

 

3.2. Presente email de Dª Cristina Carapinha - elemento do “ Marinha Grande 

Toastmaster Clube”, a solicitar miniaturas do “Frasco do Vidreiro” e outro 

material de divulgação da Freguesia para oferta aos participantes na 

conferência de Outono da Divisão L, a realizar no dia 22 de outubro no 
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Auditório José Vareda, nas instalações do Sport Operário Marinhense. O 

evento contará com cerca de 30 participantes e 120 assistentes. 

 

Considerando o interesse da iniciativa, a decorrer numa das associações da 

Freguesia e tendo em conta a presença de pessoas vindas de várias regiões 

do País, o Executivo da Junta de Freguesia, nos termos do disposto na alínea 

v) do nº 1, Art.º16, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por 

unanimidade, atribuir 30 miniaturas do “Frasco do Vidreiro”.   

Deliberação nº 71 

 

____________________________________________________________________ 

 

Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Foram apresentados os seguintes Movimentos Financeiros: 

Ordens de Pagamento 

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

938 a 1001, 1011 a 1039 e 1041 a 1092 no valor de 77,656,88 € (setenta e sete mil 

seiscentos e cinquenta e seis euros e oitenta e oito cêntimos 

 

Operações de Tesouraria 

Foram autorizados por, unanimidade, os pagamentos às Ordens de Pagamento 

Operações de Tesouraria com o nº 1002 a 1010 e 1040, no valor de 3.592,66 € (Três 

mil quinhentos e noventa e dois euros e sessenta e seis cêntimos  

Estas operações de tesouraria são referentes ao período do dia 01 a 31 de Agosto 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente o Balancete de Tesouraria referente ao dia 07/09/ 2016 o qual apresenta um 

total de disponibilidade no valor de 193.943,74€ (Cento e noventa e três mil 

novecentos e quarenta e três euros e setenta 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: 
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Secretário: 

 

Tesoureiro: 

 

Vogais: 

 

José Leonel de Jesus Silva 

 

Manuel dos Santos Pereira 

 

Joaquim José Carrilho Pires 

 

Ricardo Augusto Morais Galo 

 


