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Ata Nº 04/2019 
 

-- Aos dezasseis dias do mês de abril 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.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – Foi dado conhecimento de faturas por pagar.------------------------------------------------------------------------------- 

3 – A Junta de Freguesia solicitou à empresa “bomsite” uma proposta para a criação de um “Site”. Aprovado 

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

4 – Foi solicitado à empresa “Cabena” orçamento para eventual fornecimento de equipamentos. Para 

conhecimento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – Foi solicitado pela Rádio Marinhais a cedência de 100 cadeiras para utilizar no pavilhão da comissão de 

festas, respondemos que não temos o número desejado, mas que solicitassem à Câmara Municipal, 

tivemos resposta a qual esta disponibilizou. Para conhecimento.----------------------------------------------------------- 

6 – Foi solicitado por um freguês uma caixa de limpeza na rua Narciso Santos, a qual a Junta de Freguesia 

se disponibiliza para a colocação da mesma. Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------- 

7 – Foi solicitado orçamento para peças a substituir em alguns equipamentos do parque infantil. Cópia do 

orçamento em anexo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – Foi solicitado à Junta de Freguesia a construção de um passeio na rua dos Félix nº 87, esta solicitação 

foi enviada à Câmara Municipal a qual temos o despacho em anexo.----------------------------------------------------- 

9 – Foi dado conhecimento à Junta de Freguesia de uma intervenção na via pública – rede subterrânea rua 

João Pinto Figueiredo. Em anexo informação sobre os trabalhos a executar. Para conhecimento.--------------- 

10 - Foi apresentada uma proposta de contrato de arrendamento para a instalação de um equipamento de 

telecomunicações. A mesma foi aprovada por unanimidade. (Em anexo email da proposta).----------------------- 

11 – Foi solicitado pela direção do Grupo Desportivo de Marinhais a cedência das instalações do pavilhão 

da escola EB,2,3. A sua cedência foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------- 

12 – Foi solicitado à firma HC&filhos um orçamento de foguetes para a comemoração do dia 25 de abril. 

Orçamento foi aceite. Para retificação. O executivo da Junta de Freguesia deliberou por unanimidade 

retificar o despacho do Sr. Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13 – Maria Mendes caseiro e filhos, solicitaram a concessão de um coval perpétuo, no Cemitério Paroquial 

de Marinhais, no valor de 1500€ (mil e quinhentos euros) talhão 18 coval nº 35, onde se encontra sepultado 

Francisco Lourenço Caseiro Júnior. Para ratificação. A Junta de Freguesia deliberou por unanimidade 

ratificar o despacho do Senhor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - No uso da sua competência.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DESPACHO Nº 03/2019 

 

Considerando que a Quinta-Feira Santa não consta da lista de feriados obrigatórios estipulados por 

lei. 

Considerando o princípio da autonomia inerente à natureza jurídica, própria das autarquias locais; 

DETERMINO 

No uso da competência prevista na alínea e) do artigo 19 conjugado com as competências previstas 

nas alíneas a) e y) do artº 18º, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, a tolerância de ponto na quinta-

feira à tarde no dia 18 de Abril, para todos os serviços da Freguesia. 

Marinhais, 16 de Abril de 2019 

 

--- E por nada mais haver a tratar, foi a reunião dada por encerrada pelas vinte e duas horas, 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: _________________________________________________ 

 

 

 

 



 
Reunião Ordinária 
16 de abril de 2019 

  
 

  
Junta de Freguesia de Marinhais 

 

 

Pág. 3/3 

 


