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ATA NÚMERO DEZASSEIS 

Aos treze dias do mês de Agosto de dois mil e catorze, 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 

 

__________________________________________________________________________ 

ORDEM DO DIA 
 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da 2ª Quinzena de Julho 2014 

 Ponto Dois – Correspondência 

 Ponto Três - Deliberações 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

_____________________________________________________________ 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1 - Foi aprovada por unanimidade a Ata  nº 15/2014. 

 

2 – Foram recebidos os Dirigentes do Sporting Clube Marinhense Sr. 

Mário Mendes – Presidente da Direção e a Dª Isa Cunha – Tesoureira, 

que vieram junto do Executivo a presentar cumprimentos, falar da 

atividade desenvolvida pelo Clube e solicitar apoio para reparação do 

telhado de uma das salas da sede que sofreu danos, devido ao mau 

tempo, deixando de ter condições para que os jovens atletas, possam 
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continuar a treinar ali uma das quatro modalidades apoiadas pelo Clube – 

Taekwondo. 

O Sr. Mário Mendes afirmou que a Direção está a fazer esforços para 

conseguir o saneamento financeiro do Clube, não tendo por isso meios 

suficientes para concretizar as obras, urgentes e imprescindíveis para a 

normal continuação das atividade ali desenvolvidas, pelo que solicitou à 

Junta de Freguesia o apoio monetário possível para o efeito. 

A terminar a sua exposição, os Dirigentes referiram estar o Sporting Clube 

Marinhense ao dispor da Junta de Freguesia, para parcerias ou outro tipo 

de colaboração que esteja na área da atividade do Clube. 

Em resposta, a Presidente Isabel Freitas em nome do Executivo, 

agradeceu a disponibilidade e afirmou que a Junta de Freguesia como 

habitualmente, colaborará dentro das suas disponibilidades com o clube 

para que a atividade possa continuar a desenvolver-se com as condições 

necessárias. 

Ficou assente que vai ser enviada pela Direção do S.C. Marinhense 

informação detalhada sobre os trabalhos a efetuar, para apreciação numa 

próxima reunião do Executivo da Junta de Freguesia. 

___________________________________________________________________ 

 Ponto Um – Mapa de Trabalhos da  2ª Quinzena de Julho 

 

Presente Mapa de Trabalhos, com a informação dos trabalhos realizados na  

2ª Quinzena de Julho de 2014. 

____________________________________________________________________ 

 Ponto Dois – Correspondência 

1. Presente email da Associação Novo Olhar datado de 10 de Julho de 

2014, com convite para presença numa Ação  de  Sensibilização       e  

informação  sobre “ Descriminalização do Consumo de Substâncias 

Psicoativas” no âmbito do projeto Equipas de Rua Santana- Território da 

Marinha Grande, a ter lugar nas suas instalações no dia 11 de Julho de 

2014. 
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   O Executivo tomou conhecimento e esteve presente o Secretário 

Fernando Alves      

 

2. Presente email da UCC Marinha Grande (Unidade de Cuidados na 

Comunidade da Marinha Grande) datado de 08 de Julho de 2014, com 

panfleto informativo referente às suas atividades. 

O Executivo tomou conhecimento. 

3. Presente email da Associação Novo olhar II com convite para 

participação numa reunião a realizar no dia 11 de Setembro de 2014, 

para divulgação de resultados dos últimos seis meses do “Projeto 

Santana-Equipas de Rua”. 

O Executivo tomou conhecimento e estará presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

4. Presente email do Sport Império Marinhense, datado de 22 de Julho de 

2014, a agradecer a colaboração nas limpezas e corte de ervas na 

coletividade. 

      O Executivo tomou conhecimento. 

5. Presente email do Jardim de Infância da Boavista, datado de 22 de Julho 

de 2014, agradecendo as reparações feitas no mesmo. 

O Executivo tomou conhecimento. 

6. Presente ofício do Clube Automóvel da Marinha Grande, datada de 22 de 

Julho de 2014, a agradecer a contribuição ao Rali Vidreiro – Centro de 

Portugal 2014. 

O Executivo tomou conhecimento. 

7. Presente, carta de Maria de Fátima Almeida Leitão, datada de 31 de 

Julho de 2014, com convite à Presidente Isabel Freitas para lançamento 

de Livro para dia 13 de Setembro. 

O Executivo tomou conhecimento e eventualmente estará presente a 

Presidente Isabel Freitas. 
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8. Presente ofício da Sociedade de Instrução e Recreio 1º. de Maio, datada 

de 5 de Agosto de 2014,pelo agradecimento por todo o apoio prestado. 

O Executivo tomou conhecimento. 

9. Presente ofício da Sociedade Artística Musical dos Pousos, datada de 07 

de Agosto de 2014, agradecendo a colaboração e apoio ao Pinhal das 

Artes 2014. 

O Executivo tomou conhecimento. 

10.  Presente ofício do Pároco da Marinha Grande, datada de 08 de Agosto 

de 2014, com o agradecimento pelo apoio dado à realização da festa de 

S. Pedro de Moel, em Honra da sua Padroeira Nª Sª da Piedade. 

O Executivo tomou conhecimento. 

11.  Presente ofício do Sport Império Marinhense, datada de 08 de Agosto de 

2014, a convidar a Presidente Isabel Freitas a acompanhar o Grupo 

Cénico a Moura, dia 18 e 19 de Outubro 2014. 

O Executivo tomou conhecimento, estará presente a Presidente Isabel 

Freitas. 

12.  Presente ofício do ISDOM datada de 08 de Agosto de 2014, sobre o 

ensino superior para maiores de 23 anos, da qual pedem a nossa 

divulgação, Para o ano letivo 2014/2015 os cursos em Licenciatura são:  

 Engenharia de Produção Industrial 

 Comunicação e Tecnologias Digitais 

 Design (Gráfico/Industrial) 

 Gestão de Recursos Humanos 

 Contabilidade e Administração 

O Executivo tomou conhecimento. 
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 Ponto Três - Deliberações 

 

13.  Presente ofício do Sport Operário Marinhense de 07 de Julho 2014 e 

rececionado a 10 de Julho do mesmo ano, a solicitar apoio para a 

realização do 26º.Torneio de Voleibol de Praia de São Pedro de Moel a 

ter lugar nos dias 15,16 e 17 de Agosto de 2014, e que contará com a 

participação de diversas equipas de todo o país. 

 

      Por se tratar de um evento desportivo com alguma tradição e 

considerando que este é já um evento que traz à nossa praia muitos 

visitantes, simpatizantes e acompanhantes deste desporto, o Executivo 

nos termos do disposto na alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 

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

de € 500,00. 

     Deliberação nº 55 

 

14. Presente ofício do Clube Desportivo Moitense, de 14 de Julho de 2014, e 

rececionado a 15 de Julho do mesmo ano, a solicitar apoio financeiro para 

a realização do 63º circuito Ciclista da Moita a realizar no dia 25 de 

Agosto de 2014. Este evento conta com imensos e prestigiados 

participantes por ser o mais antigo a nível nacional, sendo alvo de 

cobertura da imprensa falada e escrita. 

 

    Embora se trate de um evento organizado por um Clube situado na área 

de uma Junta de Freguesia vizinha (pertencente ao nosso Concelho), 

considerando o interesse demonstrado por muitos habitantes da nossa 

Freguesia, apreciadores da modalidade, que ali se deslocam 

propositadamente para assistirem àquele espetáculo desportivo, o 

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

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

valor de € 150,00. 

    Deliberação nº 54 
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15. Presente ofício do Clube Recreativo Amieirinhense datado de 23 de 

Julho de 2014 e rececionado a 29 de Julho do mesmo ano, a solicitar apoio 

para a realização do Grande Concurso de Pesca Desportiva de Mar no dia 

07 de Setembro de 2014. 

 

Por se tratar de um evento desportivo com alguns anos e que tem um 

grande número de participantes, que promove o convívio entre os sócios, 

elementos de equipas de outras coletividades do Concelho e outros 

cidadãos, desta e de outras freguesias, o Executivo nos termos do disposto 

na alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

deliberou por unanimidade, atribuir o valor de €150,00. 

Deliberação nº 56 

 

16. Presente ofício da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal 

Galego datado de 05 de Agosto de 2014, e rececionado a 06 de Agosto do 

mesmo ano, a solicitar apoio para realizarem no dia 07-09-2014 a 1ª Prova 

de Motocross do troféu Rocket Challange Pitbike 2014. Esta prova integra-se 

na parceria realizada com a Team Rocket Star do Algarve e com outras 

Associações dispersas pelo país, com intuito de promover e dar a conhecer 

esta modalidade. 

 

Considerando a importância deste evento de carater desportivo, o Executivo 

nos termos do disposto na alínea o) do nº 1, do Artº 16º, da Lei nº 75/2013, 

de 12 de Setembro, deliberou por unanimidade, atribuir o valor de € 150,00. 

Deliberação nº 52. 

 

17. Presente ofício da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal 

Galego, datado de 05 de Agosto de 2014, rececionada a 06 de Agosto do 

mesmo ano a informar da situação de um Freguês que se encontra a viver 

em condições sub-humanas, por sofrer de perturbações do foro psiquiátrico 
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e não ter familiares que lhe prestem qualquer tipo de auxílio. Este senhor 

vive sozinho, a sua mãe faleceu a escassos meses e aguarda-se o seu 

internamento. No entanto até que tal aconteça por parte das autoridades 

competentes, esta Associação irá prestar os cuidados necessários de 

higiene, solicitando o apoio da Junta para o efeito. 

Atendendo às enormes dificuldades com que a referida Associação se 

debate dia a dia na resolução de graves problemas financeiros dos utentes 

que a procuram. E também ao número elevado de utentes que que que 

prestam serviço de apoio domiciliário sem o apoio por parte da Segurança 

Social, o Executivo nos termos do disposto na alínea o) do nº 1, do Artº 16º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, deliberou por unanimidade, atribuir o 

valor de € 780,00 a pagar em seis prestações mensais de € 130,00 cada, 

com inicio neste mês de Agosto.  

Deliberação nº 53 

 

 Ponto Quatro – Informação Financeira 

 

Ordens de Pagamento: 

 

Do nº  694 a 785, 786 a 789 e do 802 a 803, que totalizam € 39.869,11 

(trinta e nove mil oitocentos e sessenta e nove euros e onze cêntimos) 

 

Ordens de Pagamento Operações de Tesouraria 

Do nº 681 a 688  e do 791 a 801, que totalizam o valor de € 14,461,48 

(catorze mil quatrocentos e sessenta e um euros e quarenta e oito cêntimos) 

 

Balancete do Movimento de Fundos 

Presente Balancete de Tesouraria referente ao dia 12/08/2014, que 

apresenta um total de disponibilidade no valor de 453.386,76 € 
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(quatrocentos e cinquenta e três mil trezentos e oitenta e seis euros e 

setenta e seis cêntimos). 

___________________________________________________________________ 

Por nada mais haver a tratar a Presidente da Junta 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:  

 

       Joaquim José Carrilho:  

 

       Ricardo Augusto Morais Galo:  

 


