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Sessão Ordinária de 26/04/2018 

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 dez de abril de dois mil e dezoito, feita a 

cada um dos membros, reuniu no dia vinte e seis de abril de dois mil e dezoito, 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 - Aprovação da ata n.º1 da sessão ordinária de 21/12/2017 - Para deliberação.---------------------------- 

Ponto 3 - Apresentação, discussão e aprovação da prestação de contas do ano 2017 - Para deliberação.--- 

Ponto 4 – 1ª revisão orçamental para integração do saldo da gerência anterior. Para deliberação.-------------- 

Ponto 5 - Inventário dos bens, direitos e obrigações constitutivos do património da Freguesia - Para 

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

Ponto 6 - Regulamentação do trânsito, estacionamento proibido do lado direito na rua do Cartaxeiro entre a 

rua João Pinto Figueiredo e a rua dos Grilos – 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 e dez minutos.----------------------------- 

--- O senhor Presidente da Assembleia leu a correspondência recebida: Informando que o Deputado José 

Manuel Buinheira Coelho renuncia ao mandato a 30 de março de 2018.------------------------------------------------- 

--- O senhor Presidente da Assembleia deu a tomada de posse ao senhor Deputado Tiago Filipe Ribeiro 

Oliveira em substituição do Deputado José Manuel Buinheira Coelho por renúncia do mesmo.------------------- 

--- O senhor Presidente da Assembleia informou os senhores Deputados da Freguesia, que o senhor 

Deputado Jorge Morais Brazinha, seria substituído por Bráulio Miguel da Silva Ferreira Estrelo.------------------ 

--- 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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Luís Carlos Marques da Silva---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- João António Abrantes da Silva-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Raquel Pereira Simões-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

--- Luísa Margarida de Oliveira Magriço Flauzino-------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Luís Roberto de Jesus Simões---------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Tiago Filipe Ribeiro Oliveira------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Bráulio Miguel da Silva Ferreira Estrelo---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 pela CDU sr. João António Abrantes pediu a palavra para 

chamar a atenção para as situações causadas pelas recentes chuvadas de março e abril e que puseram a nu 

as deficiências nas drenagens. Chamar ainda à atenção do executivo desta Junta de Freguesia para a falta 

de árvores no arranjo urbanístico da Estrada Nacional 367.-----------------------------------------------------------------

--- O eleito pelo BE sr. Luís Carlos Marques da Silva solicitou ao sr. Presidente da Junta informações sobre os 

seguintes casos; Repavimentação da Rua João Pinto Figueiredo; passadeiras nas rua Manuel Bardo e 

Travessa da Escola, solicitou ainda informação sobre a classificação do “Plátano”. Congratulou-se com os 

bancos colocados junto ao cemitério. O eleito sr. Marco Domingos secretário da Junta de Freguesia usou da 

palavra para saudar os seguintes atletas e coletividades;  Márcio Neves e Nuno Veríssimo pelos resultados 

desportivos obtidos; BTT Marinhais pela organização encontro regional de BTT; comissão de Festas pela 

realização de diversos eventos; Amigos do Futsal pelo torneio; João Félix Simões atleta de Taekwondo e 

ainda os dois soldados da GNR pela coragem demonstrada no incêndio salvando duas vidas.--------------------- 

--- Lamentar ainda a morte do sr. António Fernando Casimiro um grande Marinhalense.--------------------------- 
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--- O sr Presidente da Junta respondeu às questões colocadas informando que quanto à  chuva o executivo 

esteve no terreno na hora e tudo farão para que as situações sejam corrigidas antes do próximo inverno. 

Quanto às árvores já falou com o sr. Presidente da Câmara e que a situação será corrigida.----------------------- 

--- As correções aos cortes no betuminoso feitos para colocação de um reforço das águas do Ribatejo a 

Câmara informou que vai ser resolvido.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Quanto às passadeiras das Ruas Manuel Maria Brardo e Travessa da Escola vão ser refeitas.------------------

--- Informar ainda que vai ser criado um estacionamento de Táxi junto ao mercado mensal de Marinhais.---- 

--- Quanto à classificação do Plátano, a Junta de Freguesia vai novamente solicitar à Câmara informação 

sobre o assunto de forma a resolver a situação que se arrasta há quatro anos.---------------------------------------- 

--- O sr. Presidente da Assembleia informou que o regimento se encontra em condições de permanecer em 

vigor no presente mandato. 

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

--- Os pontos 2 e 6 foram retirados da ordem de trabalhos.----------------------------------------------------------------- 

--- Ponto 1 – O sr. Presidente da Junta explanou sobre o conteúdo do relatório de atividades com as 

intervenções e reuniões realizadas e apoios concedidos pelo executivo.------------------------------------------------ 

--- A eleita pelo BE sra. Luísa Margarida Magriço congratulou-se com o apoio da Junta de Freguesia na 

organização do cortejo de Carnaval com as crianças.-------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto 3 – O eleito pela CDU sr. João António Abrantes afirmou que a prestação de contas é um 

documento técnico que me parece bem elaborado faltando apenas o grau de realização. 

--- Colocado á votação foi aprovado por maioria, com nove votos a favor (PS; CDU, Cumprir o Futuro) e 

quatro abstenções do BE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto 4 – 1ª revisão orçamental (integração do saldo da gerência anterior).-------------------------------------- 

--- Colocado à votação foi aprovado por maioria, com votos a favor (PS; CDU, Cumprir o Futuro) e quatro 

abstenções do BE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto 5 – Inventário de bens, direitos, e obrigações constitutivos do património da Freguesia - Para 

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

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

votos a favor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- 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 três minutos 
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O Presidente da Assembleia de Freguesia 

________________________________________ 

O 1.º Secretário 

__________________________________ 

O 2.º Secretário 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


