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Sessão Ordinária de 21/12/2017 

Ata nº 1 

--- 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 treze de dezembro de dois mil e 

dezassete, feita a cada um dos membros, reuniu no dia vinte e um de dezembro de dois mil e dezassete, 

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 1 – Relatório de atividades desde a última sessão ordinária da Assembleia de Freguesia – Para 

conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 – Apresentação e discussão do Mapa de Pessoal para 2018. – Para deliberação. ------------------------ 

Ponto 3 – Apresentação e discussão das alterações ao regulamento e tabela de taxas para 2018 – Para 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 4 – Apresentação e discussão do Orçamento e PPI para 2018 – 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 informou os senhores Deputados da Freguesia, que o senhor 

Deputado Luís Roberto de Jesus Simões, seria substituído por Luís Carlos Vieira Santos.------------------------- 

--- 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.--------- 

--- Luíz Manuel Lopes da Silva------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- José Manuel Buinheira Coelho--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- João António Abrantes da Silva-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Luís Carlos Marques da Silva----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Luís Guilherme Pinheiro Cardoso------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Ana Maria Boaventura Martins----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Maria Isabel Simões Miguel------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Jorge Jesus Santos Simões-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Ana Cristina Silva Estevens------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

--- Jorge Morais Brazinha-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Luís Carlos Vieira Santos----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Além da presença dos senhores Deputados da Freguesia estiveram, ainda, presentes 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; o eleito sr. José Manuel Buinheira Coelho perguntou ao sr. Presidente 

da Assembleia do porquê da entrega tardia dos documentos e da falta do regimento da Assembleia. 

Perguntou ainda se o sr. Presidente da Junta de Freguesia tinha conhecimento do timing de execução da 

obra das águas do Ribatejo e dos inconvenientes por elas causado. Perguntou ainda sobre a situação dos 

trabalhadores da Junta de Freguesia nomeadamente os precários. Interrogou ainda sobre o dia de 

aniversário dos trabalhadores. Perguntou ainda sobre a situação do Dumper Eletrico. Às questões 

colocadas respondeu o sr. Presidente da Junta de Freguesia o seguinte: Sobre a entrega de documentos 

cumpria a Lei, sobre a questão das obras das Águas do Ribatejo estas seriam adiadas para janeiro caso o 

tempo o permita, quanto ao dia do aniversário dos funcionários da Junta de Freguesia, tem dado o dia  e 

que este executivo vai deliberar sobre o gozo do mesmo; sobre o Dumper elétrico o sr. Presidente 

compromete-se a resolver o caso nesta Legislatura.--------------------------------------------------------------------------- 

Ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto 1 - O sr. Presidente da Junta falou sobre os trabalhos executados entre 19-10-2017 e 21-12-2017 

de acordo com documento apresentado sobre os mesmos e constantes do ponto nº 1 da ordem de 

trabalhos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A Assembleia de Freguesia tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------- 

--- O eleito da CDU sr. João António Abrantes questionou o porquê de não ter sido feita a Rua dos Bonitos. -

-- Em resposta o sr. Presidente da Junta informou que será feita logo que exista retroescavadora e reboque. 

--- Ponto 2 - Foi colocado à discussão informando o sr. Presidente da Junta que existem trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público, com contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado e trabalhadores com contrato de trabalho a termo resolutivo certo, estes últimos não reúnem 

condições para concorrer ao quadro (contrato tempo indeterminado).---------------------------------------------------- 

Informou ainda que a entrada do tratorista para o quadro está na reta final. Em relação ao coveiro o 

concurso ficou vazio. Informou ainda que há dois funcionários ao abrigo dos CEI. (fundo de desemprego). A 

situação da funcionária Administrativa também está a ser resolvida a sua situação. O eleito sr. João António 

Abrantes sobre o ponto, lamentou a falta de informação de muitos trabalhadores que ainda não 

concorreram à oportunidade dada pelo governo e apelando aos dirigentes que ajudem os trabalhadores em 

causa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- A Assembleia de Freguesia deliberou por maioria , com 8 votos a favor ( bancada do PS, CDU e Cumprir 

o Futuro) e  (3 abstenções do BE) 

--- Ponto 3 - O sr Presidente informou sobre o aditamento no n.1 do artigo 5º serviços administrativos 

(anexo I) existente na alínea da digitalização. O eleito do BE sr. José Manuel Buinheira Coelho, chamou a 

atenção para a correção das datas que estão erradas no documento. O sr. Presidente comprometeu-se a 

corrigir o documento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A Assembleia de Freguesia deliberou por unanimidade.------------------------------------------------------------------ 

--- Ponto 4 da ordem de trabalhos o sr. Presidente fez a apresentação do documento explicando o tipo de 

obras que pretende fazer e a sua implicação na qualidade de vida das pessoas. O eleito da CDU sr. João 

António Abrantes chamou a atenção do sr. Presidente da Junta para o documento pouco ambicioso que nos 

foi apresentado e alertando ainda para a eliminação das barreiras arquitetónicas e para a necessidade de 

plantar árvores em todos os locais onde tal seja possível.-------------------------------------------------------------------- 

---  A Assembleia de Freguesia deliberou por maioria , com 8 votos a favor ( bancada do PS, CDU e Cumprir 

o Futuro) e  (3 abstenções do BE) 

--- O sr. Presidente da Assembleia interveio para dizer que algumas árvores colocadas nos passeios são 

autênticos empecilhos, daí em sua opinião deve haver muito cuidado na colocação de futuras árvores.-------- 

--- No final da sessão procedeu-se à leitura da minuta da ata, a qual foi aprovada por unanimidade.------------ 

--- 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 vinte e dois minutos.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

________________________________________ 

O 1.º Secretário 

__________________________________ 

O 2.º Secretário 

_________________________________________ 


