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Sessão Ordinária de 22/04/2019 

Ata n.º 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 dezanove, 

feita a cada um dos membros, reuniu no dia vinte dois de abril 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 1 – Aprovação da ata n.º 4 da sessão ordinária de 20/12/2018 - Para deliberação.-------------------------- 

Ponto 2 – Relatório de atividades desde a última sessão ordinária da Assembleia de Freguesia – Para 

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

Ponto 3 – Apresentação, discussão e aprovação da prestação de contas do ano 2018 – Para deliberação.-- 

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

Ponto 5 – 1ª revisão ao PPI 2019 – para deliberação – Para deliberação.----------------------------------------------- 

Ponto 6 - Inventário dos bens, direitos e obrigações consultivos do património da Freguesia. – Para 

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

--- 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 a mesma que a senhora deputada, Luísa 

Margarida de Oliveira Magriço Flauzino será substituída, pelo senhor deputado Joaquim Luís dos Santos 

Lopes Simões.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

--- Joaquim Luís dos Santos Lopes Simões--------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Luís Guilherme Pinheiro Cardoso------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- Ana Maria Boaventura Martins----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Maria Isabel Simões Miguel Melo Cardoso------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

--- Faltou o sr Deputado Jorge Morais Brazinha--------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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:-----------------------------------------------------------------------------------------------  

--- No período antes da ordem do dia foi dado os parabéns aos atletas Márcio Neves e Valdo Neves e ainda 

á seção do BTT de Marinhais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

--- Seguidamente usou da palavra o sr. Deputado Luís Carlos Marques da Silva do BE solicitou informação 

sobre os trabalhos a efetuar na rua do Mercado, sitou ainda a falta de visibilidade ao cruzamento com a rua 

João Caetano Lopes “ Café Toinito”. Sugerindo também a colocação de bandas e espelho. Alertou para 

falta de sinal informativo de passadeira na rua João Caetano Lopes junto ao café “Menino de Ouro”. 

Relembrou a falta de pintura em passadeiras nas ruas da Freguesia. Falou sobre o ordenamento da Praceta 

Luís de Camões.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

--- Seguidamente tomou da palavra o sr. Deputado Jorge Jesus Santos Simões do BE questionou para 

quando e regularização dos estacionamentos aprovados na rua do Cartaxeiro e na EN 367 frente ao 

estabelecimento “Maymone”. Perguntou se está previsto algum local público de carregamento de veículos 

elétricos. Questionou a quem pertence a Praceta Florbela Espanca dado o seu estado de abandono. 

--- Seguidamente o senhor secretário da Junta de Freguesia pediu a palavra ao sr Presidente da 

Assembleia para saudar o BTT de Marinhais, Os Escuteiros, o atleta Márcio Neves, Comissão de Festas de 

Marinhais 2020 pela realização de mais um evento “Festival das Sopas e Pão Caseiro”, o Grupo desportivo 

de Marinhais pelo seu percurso na “Taça do Ribatejo”, Os atletas Micael Silva e Leonardo Gregório do BTT 

de Marinhais, à Associação de Setas Sisal pelo evento, aos Escuteiros de Marinhais pelo Carnaval 

realizado e ainda aos restaurantes de Marinhais que aderiram ao mês da enguia.------------------------------------  

--- Seguidamente tomou da palavra o sr. Deputado João António Abrantes da Silva, frisou o facto de a 

moção aprovada nesta Assembleia sobre saneamento já deu frutos e pelo menos três ruas já foram 
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intervencionadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Seguidamente falou o sr Presidente da freguesia, saudou as várias coletividades várias coletividades 

nomeadamente ao BTT de Marinhais ao GDM ao agrupamento de Escolas e Mãe Galinha pela colaboração 

prestada no evento do Carnaval. Saudou a Comissão de Festas de Marinhais pelos Eventos realizados. 

Seguidamente respondendo às questões levantadas pelo srs. Deputados, a rua do Mercado vai ser 

repavimentada este ano, a Junta de Freguesia irá adquirir sinalização. Sobre a questão da pintura das 

passadeiras tem solicitado à Câmara a sua pintura. A sinalização dos novos estacionamentos aguarda 

aprovação da Câmara. A niveladora irá intervencionar as ruas afetadas pelo saneamento.------------------------- 

--- Ordem de Trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto 1- Discussão e aprovação da ata nº 4 de 20-12-2019, posta à aprovação a mesma foi aprovada 

por unanimidade o eleito Tiago Filipe não votou por não estar presente nesta assembleia.------------------------- 

--- Ponto 2 – Relatório de atividades desde a última sessão ordinária da Assembleia de Freguesia – Para 

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

Relatório de Actividades 

(21-12-2018 até 22-04-2019) 

TRABALHOS EFECTUADOS 

 

  A máquina niveladora passou por algumas ruas de Marinhais, nomeadamente rua da 

Estação, Rua do Escaroupim, rua da Casa, Rua da Cerâmica, Rua Vale Cilhão, Rua da 

Liberdade, rua da Môca. 

 

 Intervenção com as máquinas roçadoras na limpeza de bermas e valetas em várias ruas 

de Marinhais. 

 

 Intervenção na Estrada Militar limpeza de bermas e valetas. 

 

 Intervenção na limpeza de valas (rua José Martins Madeira, entre rua das Nogueiras e 

rua do Magos e rua do Cartaxeiro) retro cedida pela Câmara 

 

 Intervenção na Urb. S Bernardo, com limpeza de passeios e arruamentos 

 

 Intervenção na rua da Môca com roçadora 

 

 Intervenção na EN 367 limpeza de bermas e passeios. 

 

 Além de todos estes trabalhos foi feito sempre a limpeza de ruas, a recolha de lixos, 

cartão e monos pela freguesia, a limpeza e manutenção de jardins e a limpeza de fossas. 
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 Colocação de Tubos corrugados e caixa de limpeza na rua José Martins Madeira em 

parceria com a câmara. 

                                          

 Arranjo do Jardim rua de Magos, rua do Mercado, rua do Cartaxeiro. 

 

 Beneficiação de bancos de jardim 

 

 Limpeza rua José Pereira Marques 

   

 Colocação de sinais de trânsito, placas toponímicas e espelhos em várias ruas de 

Marinhais e Granho Novo. (Caminho Novo, Urb. S Bernardo, Travessa Abas da Serra, 

rua Joaquim Padeiro, Travessa Pereira Rodrigues 

 

 Placas de Informação (Escaroupim e Glória do Ribatejo) 

 

 Colocação de rampas para melhorar as acessibilidades 

 

 Beneficiação do parque infantil (pintura, reparação de madeiras e proteção) 

 

APOIOS 

Protocolos 

 Apoio ao Centro Escolar de Marinhais e Mãe Galinha nos festejos e desfile do Carnaval 

 

 Apoio ao Centro Escolar no jardim para os alunos edificarem o jardim e uma pequena horta 

 

 Apoio à Associação de Setas do Ribatejo no Encontro Nacional de Seleções de Setas de 

Sisal. 

 

 Apoio logístico para a realização do Encontro Regional de Exploradores 

 

 Apoio com materiais à Igreja Paroquial de Marinhais na edificação das casas mortuárias, 

com a colaboração da câmara municipal. 

 

PARTICIPAÇÕES 

 Reunião com a Comissão de Festas de Marinhais 2019 para programar os apoios 

necessários para antes e durante os festejos. 

--- Sobre o ponto dois, o relatório de atividades desde a última sessão ordinária da Assembleia de 

Freguesia foi explicado pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia para conhecimento.------------------------ 

--- Ponto 3 - Apresentação, discussão e aprovação da prestação de contas do ano 2018 - Para 

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

--- O documento foi posto à discussão não havendo nada a comentar, foi colocado para aprovação. A 
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 Assembleia deliberou por maioria, com 8 votos a favor (5 da bancada do PS, 2 da bancada da CDU, 1 da 

bancada CUMPRIR O FUTURO e 4 abstenções do BE).--------------------------------------------------------------------- 

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

--- O documento foi posto à discussão não havendo nada a comentar, foi colocado para aprovação. A 

Assembleia deliberou por maioria, com 8 votos a favor (5 da bancada do PS, 2 da bancada da CDU, 1 da 

bancada CUMPRIR O FUTURO e 4 abstenções do BE).--------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5 – 1ª revisão ao PPI 2019 – para deliberação – Para deliberação.----------------------------------------------- 

--- O documento foi posto à discussão não havendo nada a comentar, foi colocado para aprovação. A 

Assembleia deliberou por maioria, com 8 votos a favor (5 da bancada do PS, 2 da bancada da CDU, 1 da 

bancada CUMPRIR O FUTURO e 4 abstenções do BE).--------------------------------------------------------------------- 

Ponto 6 - Inventário dos bens, direitos e obrigações consultivos do património da Freguesia. – Para 

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

--- Este ponto veio à Assembleia para conhecimento.-------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Minuta em anexo na página 6.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 minutos.------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

_______________________________________________ 

O 1.º Secretário 

_______________________________________________ 

O 2.º Secretário 

_____________________________________________ 
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