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Ata Nº 01/2019 
 

--- Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, reuniu o 

Executivo da Junta de Freguesia de Marinhais para uma reunião ordinária.--------------------------------------------- 

--- Presentes todos os elementos do executivo, à exceção do vogal Cátia Vanessa Sansana Costa.------------ 

--- Deu-se início à seguinte ordem de trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Foi dado conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria.--------------------------------------------------------------- 

2 – Foi dado conhecimento da Relação de Faturas por Pagar.-------------------------------------------------------------- 

3 – Jardim junto ao Centro de Saúde, em fase de conclusão, foi dado conhecimento ao executivo.-------------- 

4 – Sobre o arranjo das ruas do cemitério, para ser possível, avaliar o custo da obra. Foi feita a medição, 

tem cerca de 1234 m2, de arruamentos. Foi dado conhecimento ao executivo.---------------------------------------- 

5 – A entidade “ECOLEZIRIA”, solicitou uma reunião para 18/1, foi dado conhecimento ao executivo.--------- 

6 – Em Relação ao Jardim na E.N. 367, em frente aos Escuteiros, foi consultada a empresa, Maria do Céu 

Gomes Casaca, que não aceitou fazer o serviço. ------------------------------------------------------------------------------ 

7 – A Dra. Berta Charréu, já tratou da legalização de algum património da Freguesia e neste sentido é 

intenção deste executivo tratar da legalização do terreno do Mercado Mensal e do Cemitério, foi aprovado 

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - Edital Exumações, de 01/2019. O Sr. Presidente de Junta de Freguesia deu conhecimento do presente 

edital na reunião de executivo de acordo com a regulamentação do cemitério em vigor, que a freguesia vai 

proceder à exumação dos restos mortais dos falecidos, que constam no presente edital, que está afixado na 

Junta de Freguesia e no cemitério de Marinhais.-------------------------------------------------------------------------------- 

9 – A Associação de Setas do Ribatejo enviou um email, a solicitar, um apoio monetário para a aquisição de 

prémios. Será feito um protocolo e ficou decidido por unanimidade, apoiar com o valor de 250 euros.---------- 

10 - O Condomínio Palmeiras, solicito à Junta de Freguesia uma sala no edifício Junta Freguesia, para 

efetuar as reuniões de assembleia de condóminos no dia 12/01, ou 19/01. Foi autorizada a cedência do 

espaço por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - A Freguesia possui duas cisternas, uma delas está muito danificada, e está constantemente a ser 

reparada, pelo que foram pedidos três Orçamentos para a compra de uma a Cisterna nova. Foi dado 

conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12 – A entidade, Centro Bem Estar Social de Marinhais, em virtude de, estar com alguns problemas 

monetários, e está a aguardar o recebimento de verbas, que estão com algum atraso da Segurança Social, 

solicitou a esta freguesia um apoio monetário para o pagamento de uma verba em falta, referente ao 

pagamento de uma carrinha que está ao serviço da população, sendo considerada muito necessária. Ficou 

assim deliberado em reunião de executivo apoiar CBES, com o valor de 5000€ (cinco mil euros), com a 

elaboração de protocolo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 – Maria Isabel Vieira Antunes das Neves e Mário Orlando Neves de Sousa, solicitaram a concessão de 

um coval perpétuo, no Cemitério Paroquial de Marinhais, no valor de 1500€ (mil e quinhentos euros) talhão 

18 coval nº 19, onde se encontra sepultado Zeferino José das Neves. Para ratificação. A Junta de Freguesia 

deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente.--------------------------------------------------- 

--- Fernando Manuel da Silva Paulino, Paulo Sérgio Neves da Silva E João Pedro Nunes da Silva Paulino, 

solicitaram um Coval perpétuo, no Cemitério Paroquial de Marinhais, no valor de 1500€ (mil e quinhentos 

euros) Talhão 17, coval nº 18, onde de encontra sepultado, Fernando Manuel Silva Paulino. Para 

ratificação. A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente.------ 

--- Armando Vaz Vicente e filhos, solicitaram um Coval perpétuo, no Cemitério Paroquial de Marinhais, no 

valor de 1500€ (mil e quinhentos euros) Talhão 15 coval nº 31, onde está sepultada Francelina Mª do 

Rosário. Para ratificação. A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Senhor 

Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - A Camara Municipal enviou um ofício, ao executivo da Freguesia, para ser dado um parecer para a 

instalação de uma antena, “Nos Towering”. Foi dado parecer negativo ao local apresentado. Este executivo 

sugere um local público. Sugerindo que a torre seja colocada no recinto das festas, sendo uma fonte de 

receitas, a favor do Centro Bem Estar Social de Marinhais.------------------------------------------------------------------ 

15 – O Jardim Urb. Laranjeiras enviou uma carta à Camara Municipal de Salvaterra a solicitar a plantação 

de algumas árvores, A camara delegou essa função à Junta de Freguesia, pelo que foi dado conhecimentos 

do pedido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 – Foi recebido através de ofício a deliberação da Câmara à atribuição de Toponímica “rua dos 

Caramelos” para conhecimento. (ofício em anexo).----------------------------------------------------------------------------- 

--- E por nada mais haver a tratar, foi a reunião dada por encerrada pelas vinte e três horas e trinta minutos, 

da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros do executivo:--------------------------------- 

-- O Presidente: _____________________________________________ 

-- O Secretário: _____________________________________________ 

-- A Tesoureira: _____________________________________________ 

-- O Vogal: _________________________________________________ 

-- O Vogal: _________________________________________________ 
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