Assembleia de Freguesia de Marinhais

Sessão Ordinária de 27/12/2019
Ata n.º 4
--- De harmonia com o preceituado no artigo 11.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, anexo à Lei
n.º75/2013, de 12 de setembro e de acordo com a convocatória de vinte de dezembro de dois mil e dezanove
feita a cada um dos membros, reuniu no dia vinte e sete de dezembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e
uma horas, a Assembleia de Freguesia de Marinhais em Sessão Ordinária, no Edifício da Junta de Freguesia
de Marinhais, com a seguinte Ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------- Ponto um - Ata n.º 3 da sessão ordinária de 26 de setembro de 2019 - Para deliberação.------------------------- Ponto dois - Relatório de atividades desde a última sessão ordinária da Assembleia de Freguesia – Para
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto três – Apresentação de alteração, discussão e aprovação do Mapa de Pessoal para 2020 – Para
deliberação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro – Apresentação, discussão e aprovação das alterações ao regulamento e tabela de Taxas
para 2020 – Para deliberação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco – Apresentação, discussão e Aprovação do Orçamento e Plano Plurianual de Investimento
para 2020 – Para deliberação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto seis – Apresentação, discussão e aprovação da proposta do Executivo da Junta de Freguesia da
abertura de concurso para quatro Assistentes Operacionais (atividade 4; atividade 5; atividade 7 e atividade
8) e para um Assistente Técnico – Para deliberação.------------------------------------------------------------------------------ Ponto sete - Apresentação, discussão e aprovação da proposta do Executivo da Junta de Freguesia para
alteração de trânsito na rua João Pinto Figueiredo, rua dos Grilos e rua do Cartaxeiro – Para deliberação.------- No uso das competências que lhe são conferidas pela alínea d) do n.º 1 do artigo 14.º, do Regime Jurídico
das Autarquias Locais anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o senhor Presidente da Assembleia de
Freguesia deu início à Sessão, pelas vinte e uma horas.----------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia informou os senhores Deputados que esta Assembleia
teve uma primeira convocatória para o dia dezanove de dezembro de dois mil e dezanove mas por motivos
imprevistos, grande intempérie, a mesma teve uma segunda convocatória com a mesma ordem de
trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia informou os senhores Deputados que o senhor Deputado
Jorge Morais Brazinha seria substituído, pelo senhor deputados Vasco Filipe Tavares Neves.------------------------ Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia procedeu, por chamada, à conferência das presenças
e registo de faltas, fazendo-se constar a presença dos seguintes Deputados da Freguesia.-----------------------
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--- Luíz Manuel Lopes da Silva--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Carlos Marques da Silva------------------------------------------------------------------------------------------------------ João António Abrantes da Silva---------------------------------------------------------------------------------------------------- Luísa Margarida de Oliveira Magriço Flauzino---------------------------------------------------------------------------------- Luís Guilherme Pinheiro Cardoso-------------------------------------------------------------------------------------------------- Ana Maria Boaventura Martins------------------------------------------------------------------------------------------------------ Maria Isabel Simões Miguel--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jorge Jesus Santos Simões--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ana Cristina Silva Estevens-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- Luís Roberto de Jesus Simões----------------------------------------------------------------------------------------------------- Joaquim Luís Santos Lopes Simões---------------------------------------------------------------------------------------------- Vasco Filipe Tavares Neves--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fazendo-se constar a falta da senhora deputada Raquel Pereira Simões.--------------------------------------------- Além da presença dos senhores Deputados da Freguesia compareceram ainda o senhor Presidente da
Junta de Freguesia, Joaquim António Correia Cardoso, o senhor Secretário Marco Filipe Gravelho de Oliveira
Domingos, a senhora Tesoureira Honorina Mesquita Ferreira Pinto e os senhores Vogais, Cátia Vanessa
Sansana Costa e José Luís Oliveira Pires Domingos.--------------------------------------------------------------------------Período antes da ordem do dia
--- Interveio a senhora Deputada eleita pelo BE, Luísa Margarida de Oliveira Magriço Flauzino, agradeceu a
várias coletividades e associações da Freguesia por eventos e iniciativas que levaram a cabo na Freguesia.---- Interveio o senhor Deputado eleito pelo BE, Jorge Jesus Santos Simões, questionou o senhor Presidente
da Junta de Freguesia sobre o funcionamento do ecoponto, realçou ainda o abandono a que está votado o
lugar do Granho Novo em especial o seu ecoponto.------------------------------------------------------------------------------- Interveio o senhor Deputado eleito pelo BE, Luís Carlos Marques da Silva, levantando a questão da
sinalização horizontal colocada na rua do Mercado, a qual tem dado origem a situações de desentendimento
entre condutores e militares da GNR.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o senhor Deputado eleito pela CDU, João António Abrantes da Silva, para dar conta do seu
desagrado pelo não aviso da alteração do dia da Assembleia de Freguesia prevista para o dia 19-12-2019 e
ainda manifestar a estranheza pelo facto das Águas do Ribatejo ainda não terem autorizado a ligação do
saneamento às ruas equipadas com rede na nossa Freguesia.----------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu às questões colocadas agradecendo a intervenção
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da senhora Deputada Luísa Flauzino, esclarecendo que o encerramento da Estação de Transferência se
deve aos frequentes abusos praticados, inclusive por parte de empresas e que neste, a Câmara Municipal irá
colocar um funcionário na portaria de modo a evitar as situações verificadas.------------------------------------------Salientou ainda que a Junta da Freguesia faz uma recolha seletiva de toda a Freguesia. Quanto à questão do
do “Dumper” a transformar para elétrico, tal não se irá verificar, dado ter-se tratado de um embuste. Em
resposta ao senhor Deputado Luís Silva acerca da sinalização da rua do mercado, afirmou concordar com as
observações feitas, indo solicitar sinalização horizontal descontinua em frente ao café “Toinito”. Os senhores
Deputados eleitos pelo BE apresentaram uma proposta verbal para a criação do mercado de rua como forma
de dinamizar o tecido económico/social da Freguesia, em particular, dar a possibilidade aos produtores locais
para o escoamento dos seus produtos. Propôs ainda um grupo de trabalho para formalizar e trabalhar a
proposta a apresentar em futura Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------- Ponto um - Ata n.º 3 da sessão ordinária de 26 de setembro 2019 - Para deliberação.------------------------ Submetida a votação a ata n.º 3 da sessão ordinária de 26 de setembro 2019, foi a mesma aprovada por
maioria, com 10 votos a favor e 2 abstenções dos senhores Deputados Jorge Jesus Santos Simões e Vasco
Filipe Tavares Neves, por não terem estado presentes na respetiva sessão.----------------------------------------------- Ponto dois - Relatório de atividades desde a última sessão ordinária da Assembleia de Freguesia –
Para conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Assembleia da Freguesia tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------ Interveio o senhor Presidente da Junta de Freguesia apresentando o documento e dando algumas
explicações.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Relatório de Atividades
(27-09-2019 até 19-12-2019)

TRABALHOS EFETUADOS
A máquina niveladora passou por algumas ruas de Marinhais, nomeadamente rua
da Estação, rua do Tanoeiro, rua dos Félix e rua da Lagoa;
Intervenção com a máquina roçadora na limpeza de bermas e valetas em várias
ruas de Marinhais (rua dos Félix; rua 1º de dezembro);
Limpeza nas urbanizações Florbela Espanca, das Laranjeiras Bairro do Simões e
Pinheiro Manso, na rua da Lagoa e na Praceta Alexandre Herculano;
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Intervenção em algumas valas com limpeza de verdes;

Início de Poda de árvores em ruas e ajardinamentos;

Com o início do outono foi realizada limpeza diária (remoção de folhas de todos
os nossos locais públicos com presença de plátanos (largo da República, Estrada
Militar frente ao cemitério e Adega Ribatejana);

Limpeza diária dos sanitários exteriores do mercado da Cultura, no Largo da
República;

Limpeza da Vala junto ao Centro Escolar; Além de todos estes trabalhos foi feita
sempre a limpeza de ruas, a recolha de lixos, cartões e monos pela freguesia,
bem como a limpeza e manutenção de jardins e a limpeza de fossas.
APOIOS
 Continuação da cedência da sala para atendimento no âmbito do RLIS – Rede Local
de Intervenção Social;
 Apoio ao CBES de Marinhais no corte de relvas e limpeza nas zonas circundantes;
 Apoio aos alunos do Centro Escolar de Marinhais e Mãe Galinha no encerramento
da sua festa de Natal.
PROTOCOLOS
Clube Ornitológico de Marinhais - (250.00€) e apoio no evento Aviplanta.
PARTICIPAÇÕES
Reunião com as Coletividades para programar o calendário de Atividades para
2020.
--- Ponto três – Apresentação de alteração, discussão e aprovação do Mapa de Pessoal para 2020 –
Para deliberação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Assembleia de Freguesia deliberou por unanimidade aprovar o Mapa de Pessoal da Freguesia de
Marinhais para o ano de 2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Ponto quatro – Apresentação, discussão e aprovação das alterações ao regulamento e tabela de
Taxas para 2020 – Para deliberação.------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente da Junta de Freguesia fez a apresentação do documento esclarecendo que a única
alteração registada é no valor da venda de acessórios para gavetões e ossários.---------------------------------------- A Assembleia de Freguesia deliberou por maioria, com 8 votos a favor (4 da bancada do PS, 3 da
bancada da CDU e 1 da bancada do Cumprir o Futuro) e 4 abstenções da bancada do BE.--------------------------- Ponto cinco – Apresentação, discussão e Aprovação do Orçamento e Plano Plurianual de
Investimento para 2020 – Para deliberação.-------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o senhor Presidente da Junta de Freguesia explicando a alteração ao Mapa de Pessoal da
Freguesia de Marinhais para o ano de 2020.----------------------------------------------------------------------------------------- A Assembleia de Freguesia deliberou por maioria, com 8 votos a favor (4 da bancada do PS, 3 da
bancada da CDU e 1 da bancada do Cumprir o Futuro) e 4 abstenções da bancada do BE.--------------------------- Ponto seis – Apresentação, discussão e aprovação da proposta do Executivo da Junta de
Freguesia para abertura de concurso para quatro Assistentes Operacionais (atividade 4; atividade 5;
atividade 7 e atividade 8) e um Assistente Técnico – Para deliberação.------------------------------------------------ Interveio senhor Presidente da Junta de Freguesia dizendo que este ponto está interligado com o ponto 6
e explicando as necessidades da Freguesia para a abertura destes concursos.------------------------------------------- Assembleia de Freguesia deliberou por unanimidade.------------------------------------------------------------------------- Ponto sete - Apresentação, discussão e aprovação da proposta do Executivo da Junta de
Freguesia para alteração de trânsito na rua João Pinto Figueiredo, rua dos Grilos e rua do Cartaxeiro
– Para deliberação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Interveio o senhor Presidente da Junta de Freguesia apresentando uma deliberação do executivo da
Freguesia de Marinhais de 5 de dezembro de 2019, que em reunião extraordinária de executivo, deliberou
alterações ao trânsito nos seguintes moldes:--------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA
- Por deliberação do executivo da Freguesia de Marinhais de 05 de dezembro de 2019, em
reunião extraordinária de executivo deliberou alteração ao trânsito.-------------------------------- Rua dos Grilos: sentido único, no sentido EN 367, rua do Cartaxeiro.-------------------------- Rua do Cartaxeiro: sentido único, com início na rua dos Grilos, no sentido rua dos
Grilos, rua João Pinto Figueiredo.----------------------------------------------------------------------------- Rua João Pinto Figueiredo: sentido único, com início na rua Manuel Maria Brardo, no
sentido rua Manuel Maria Brardo, EN 367.-----------------------------------------------------------------
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- Mais deliberou: proibir estacionamento e paragem numa zona a demarcar entre
Travessa da Escola e rua do Cartaxeiro.-------------------------------------------------------------------- Mais certifica que a ata foi aprovada por unanimidade. (ata nº 14/2019)------------------------Propomos
À Assembleia de Freguesia de Marinhais reunida a 27 de Dezembro de 2019, que aprecie e aprove
a alteração de trânsito nas ruas acima mencionadas.-------------------------------------------------------------

- Mais certifica que a ata foi aprovada por unanimidade (ata n.º 14/2019).-------------------------- Após intervenção dos Deputados, foi pela Assembleia sugerido uma alteração à proposta apresentada
pelo executivo:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alteração proposta:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Rua dos Grilos: sentido único, no sentido EN 367, rua do Cartaxeiro.--------------------------- Rua João Pinto Figueiredo: sentido único, com início na rua Manuel Maria Brardo, no
sentido rua Manuel Maria Brardo, EN 367.------------------------------------------------------------------- O executivo da Freguesia não rejeitou a alteração proposta pela Assembleia.----------------------------------------- A proposta foi submetida a votação.------------------------------------------------------------------------------------------------ Assembleia de Freguesia deliberou por maioria com 11 votos a favor (3 da bancada do PS, 4 da Bancada
do BE 3 da bancada da CDU e 1 da bancada do Cumprir o Futuro) e 1 abstenção da bancada do PS.----------No final da sessão procedeu-se à leitura da minuta da ata, a qual foi aprovada por unanimidade.-------------------- Minuta em anexo na página 7.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Encerramento da Reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrada a Reunião eram
vinte e duas horas e quarenta minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia de Freguesia
_______________________________________________
O 1.º Secretário
_______________________________________________
O 2.º Secretário

_____________________________________________
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