Assembleia de Freguesia de Marinhais

Sessão Ordinária de 28/06/2019
Ata n.º 2
--- 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 catorze de junho de dois mil e
dezanove, feita a cada um dos membros, reuniu no dia vinte e oito de junho 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 1 da sessão ordinária de 22/04/2019 - Para deliberação.-------------------------Ponto 2 – Relatório de atividades desde a última sessão ordinária da Assembleia de 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 os senhores Deputados que a senhora
Deputada Ana Cristina Silva Estevens, seria substituída por Maria Luísa Neves Martins Gomes.------------------ 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------------------------------------------------------------------------------------------------------ Luísa Margarida de Oliveira Magriço Flauzino---------------------------------------------------------------------------------- Luís Guilherme Pinheiro Cardoso-------------------------------------------------------------------------------------------------- Ana Maria Boaventura Martins------------------------------------------------------------------------------------------------------ Maria Isabel Simões Miguel Melo Cardoso ------------------------------------------------------------------------------------- Jorge Jesus Santos Simões--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Roberto de Jesus Simões----------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiago Filipe Ribeiro Oliveira------------------------------------------------------------------------------------------------------Pág. 1/6
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--- Jorge Morais Brazinha--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Maria Luísa Neves Martins Gomes------------------------------------------------------------------------------------------------ Faltaram os senhores Deputados, João António Abrantes da Silva e Raquel Pereira Simões.------------------- 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 e os senhores Vogais, Cátia Vanessa Sansana Costa e José Luís Oliveira Pires
Domingos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia informou os senhores Deputados que os eleitos do BE
lhe entregaram uma Moção e na qual solicitam que a mesma seja colocada na ordem de trabalhos para
deliberação. Interveio o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia entregado uma cópia da mesma a
todos os senhores Deputados. Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou a
proposta de alteração da ordem de trabalhos à votação.------------------------------------------------------------------------ A alteração à ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------- Período antes da ordem do dia:------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o senhor Deputado Luís Carlos Marques da Silva dando os parabéns a várias entidades pelos
eventos realizados; Núcleo Cicloturismo “os Cansados”, Secção BTT de Marinhais, “Foliões Atordoados” –
Associação Carnaval Marinhais e aos atletas Márcio Neves e Valdo Neves.---------------------------------------------- O senhor Deputado questionou a decisão do executivo sobre a transferência de competências.---------------- Interveio o senhor Deputado Jorge Jesus Santos Simões, questionando a não pintura de passadeiras,
propondo igualmente a colocação de sinalização vertical e ainda sobre quando seria realizada uma
intervenção de recuperação/requalificação no jardim da Quinta de Santo António (EB2.3).--------------------------- Foi dada a palavra ao senhor Secretário do executivo da Junta de Freguesia, Marco Domingos o qual
saudou a secção de BTT de Marinhais, Grupo Desportivo de Marinhais, Associação Carnaval de Marinhais,
Agrupamento de Escuteiros de Marinhais, Comissão de Festas Núcleo; Cicloturismo “os Cansados”, Rádio
Marinhais e CBES Marinhais por todas as iniciativas realizadas.------------------------------------------------------------- Interveio a senhora Deputada Maria Luísa Neves Martins Gomes, questionando a colocação da
sinalização vertical na rua da Estação junto à passagem de nível da rua da Olaria. Alertou ainda para a
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necessidade da reparação da passagem de nível na rua da Olaria.------------------------------------------------------------------------------- O senhor Deputado Luís Simões referiu a utilização menos adequada da máquina niveladora, dado que o
manobrador deixa grandes montes de terra (às vezes com quase um metro de altura).-----------------------------

O senhor Presidente iniciou a sua intervenção dando as boas noites a todos os senhores Deputados e
público presente, saudando todas as associações pelos eventos realizados, nomeadamente:-------------------------------- A Academia o Batuque por mais uma iniciativa a “Voz do Concelho”;--------------------------------------------------- o núcleo de cicloturismo “Os Cansados” pelo seu XIV Passeio de Cicloturismo;------------------------------------- o Grupo Desportivo de Marinhais pelos torneios de Futsal e Futebol de Sete;---------------------------------------- os Escuteiros de Marinhais pelo arraial na sua sede;------------------------------------------------------------------------- a Rádio de Marinhais pela 14ª Gala de Musica Portuguesa da Rádio Marinhais;------------------------------------- a Associação Carnaval Marinhais pelo Torneio Futebol Praia;------------------------------------------------------------- a Associação de Setas do Ribatejo pelo encontro Nacional de Seleções e-------------------------------------------- os atletas Márcio Neves, Valdo Neves e Nuno Veríssimo pela sua participação no “CHALLENGE ROTH
(Alemanha);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente iniciou as respostas às questões levantadas pelos senhores Deputados.-------------------------- O executivo da Junta de Freguesia deliberou manter os acordos de cooperação que já existem entre o
Município e esta Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor presidente informou que tem insistido junto da Camara Municipal sobre a pintura das
passadeiras.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A sinalização vertical será colocada oportunamente.--------------------------------------------------------------------------Pág. 3/6
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--- O executivo da Junta de Freguesia irá fazer uma intervenção no jardim da EN 367 em frente à sede dos
Escuteiros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A sinalização vertical na rua da Estação é uma imposição motivada pela Passagem de Nível.------------------ Ponto 1 – Aprovação da ata n.º 1 da sessão ordinária de 22/04/2019 - Para deliberação.------------------- A ata foi posta a discussão, não havendo intervenção dos senhores Deputados. Submetida a votação foi
a mesma aprovada por maioria, com 8 votos a favor e 3 abstenções dos senhores Deputados Jorge Morais
Brazinha, Maria Luísa Neves Martins Gomes e Luísa Margarida de Oliveira Magriço Flauzino, por não terem
estado presentes na sessão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Ponto 2 – Relatório de atividades desde a última sessão ordinária da Assembleia de Freguesia –
Para conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre o ponto dois, o relatório de atividades foi explicado pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia,
para conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatório de Atividades
(23-04-2019 até 28-06-2019)

TRABALHOS EFETUADOS
A máquina niveladora passou por várias ruas de Marinhais.
Intervenção com as máquinas roçadoras na limpeza de bermas e valetas em várias
ruas de Marinhais.
Limpeza de bermas e passeios na EN 367. Início na EN 118 até Estrada Militar.
Além de todos estes trabalhos foi realizada periodicamente a limpeza de ruas, a
recolha de lixos, cartão e monos pela freguesia, a limpeza e manutenção de jardins e
a limpeza de fossas.
Arranjo do Jardim rua de Magos através da plantação de flores.
Beneficiação de bancos de jardim com a aplicação de pintura de proteção.
Continuação da beneficiação do parque infantil (pintura, reparação de madeiras e
proteção) colocação de proteções/tampões anti vandalismo.
Plantação de flores no jardim do largo da República.
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Arranjo dos passeios na EN 367.

APOIOS
Protocolos
Apoio ao Centro Escolar de Marinhais – jardim de Infância na celebração do
final ano letivo.
Apoio com patrocínio de taças no torneio de Futsal do GDM 2019 e limpeza do
pavilhão da EB 2,3.

Apoio ao “Núcleo os Cansados” no 14.º passeio de cicloturismo, troféus e sacos
com lembranças.
Apoio à Comissão de Festas de Marinhais com materiais
PARTICIPAÇÕES
Reunião com a Associação do Carnaval de Marinhais 2020.
--- Ponto 3 – Moção apresentada pelos eleitos do BE----------------------------------------------------------------------- Interveio a senhora Deputada Luísa Margarida de Oliveira Magriço Flauzino, lendo a Moção.------------------- A Moção foi posta a discussão.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o senhor Presidente da Junta de Freguesia, diz estar de acordo com a moção e a mesma deve
ser enviada diretamente às infraestruturas de Portugal. O senhor Presidente da Assembleia sugeriu enviar
esta moção para as infraestruturas de Portugal e enviar com conhecimento para a Câmara Municipal e
Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Moção foi submetida a votação. A Moção foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------- 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 trinta minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia
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_________________________________________________________
Luíz Manuel Lopes da Silva
O Secretário
_________________________________________________________________
Ana Maria Boaventura Martins
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