Assembleia de Freguesia de Marinhais

Sessão Ordinária de 28/09/2018
Ata nº 3
--- De harmonia com o preceituado no artigo 11.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, anexo à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro e de acordo com a convocatória, de catorze de setembro de dois mil e dezoito,
feita a cada um dos membros, reuniu no dia vinte e oito de setembro 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.º 2 da sessão ordinária de 29/06/2018 - Para deliberação.-------------------------Ponto 3 – Regulamentação do trânsito, estacionamento proibido a veículos pesados exceto cargas e
descargas no estacionamento na EN 367 frente aos estabelecimentos “Maymone”, “Mini Praça”,
“Camarinhais”, “Siga a Sorte” e café “Boca Doce”- Para deliberação.----------------------------------------------------Ponto 4 – Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo – 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 cinco minutos.----------------------------- O senhor Presidente da Assembleia informou a mesma que as senhoras deputadas, Luísa Margarida de
Oliveira Magriço Flauzino e Ana Maria Boaventura Martins seriam substituídas, respetivamente, pelos
senhores deputados Joaquim Luís dos Santos Lopes Simões e Luís Carlos Vieira Santos.--------------------------- Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia procedeu, por chamada, à conferência das
presenças e registo de faltas, confirmando 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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Guilherme Pinheiro Cardoso-------------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Carlos Vieira Santos----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Maria Isabel Simões Miguel--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Joaquim Luís dos Santos Lopes Simões----------------------------------------------------------------------------------------- Ana Cristina Silva Estevens-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- Luís Roberto De Jesus Simões----------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiago Filipe Ribeiro Oliveira--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jorge Morais Brazinha---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fazendo-se constar a falta da senhora deputada Luísa Margarida de Oliveira Magriço Flauzino.--------------- Estiveram ainda, presentes o senhor Presidente da Junta de Freguesia, Joaquim António Correia
Cardoso, a senhora Tesoureira Honorina Mesquita Ferreira Pinto e o senhor Vogal, José Luís Oliveira Pires
Domingos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No período antes da ordem do dia o primeiro a usar da palavra foi o senhor deputado Luís Carlos
Marques da Silva do BE para saudar a Comissão de Festas em honra de S. Miguel Arcanjo 2018 pelas
festas realizadas e ainda os atletas Valdo Neves e Márcio Neves. Colocou ainda algumas questões ao
senhor Presidente da Junta de Freguesia nomeadamente a pintura das passadeiras que faltam e ainda para
quando o ordenamento do entroncamento junto ao Centro de Bem Estar Social de Marinhais,
entroncamento rua Pereira Rodrigues rua de Macau. O senhor Joaquim Luís dos Santos Lopes Simões do
BE questionou o senhor Presidente da Junta de Freguesia sobre a limpeza de sargetas e da retirada da
erva que fica nas valetas, sobre uma irregularidade na passagem de nível na rua da Olaria, chamando a
atenção para anomalias nos equipamentos do parque infantil e, por fim, a situação do jardim frente ao
centro de saúde.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente, o deputado João António Abrantes da Silva apresentou uma moção dos eleitos da CDU
acerca do papel da empresa “Águas do Ribatejo” na Freguesia de Marinhais (em anexo), colocando
também a questão da necessidade das obras de saneamento de águas pluviais em vários locais de
Marinhais deverem ser realizadas antes das primeiras chuvas.--------------------------------------------------------------- Seguidamente tomou a palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia para saudar o Grupo
Desportivo de Marinhais pelas iniciativas que tem tomado com as camadas mais jovens, a Comissão de
Festas 2018, as associações, “Motantíqua”, Núcleo “Os Cansados”, Grupo de Danças “Os Lusitanos”,
Grupo Desportivo de Marinhais que participaram nas Festas 2018, e ainda, as associações, Núcleo “Os
Cansados”, Grupo de Danças “Os Lusitanos”, Grupo Desportivo de Marinhais, Centro de Bem Estar Social
de Marinhais e Agrupamento de Escuteiros de Marinhais que tornaram possível as “tasquinhas de verão”.
Falou ainda do apoio à Aviplanta que se iria realizar.--------------------------------------------------------------------------
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--- O senhor Presidente da Junta de Freguesia manifestou ainda o seu total apoio à moção apresentada
pelos eleitos da CDU e da justeza que ela representa para a vila. Respondendo às questões colocadas o
senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu não ser intenção do executivo arrancar a árvore
“alfarrobeira” da rua António Santos Pancada e que já tinha falado com o senhor Presidente de Câmara
para se alterar o entroncamento rua Pereira Rodrigues com rua de Macau. Sobre o problema da Estrada do
Furo, informou aguardar-se a vinda de uma retroescavadora alugada e das primeiras chuvas, para
resolução do problema. Realçou ainda que as sargetas estavam limpas e que na semana seguinte
recomeçaria a limpeza de ervas nas valas. Quanto ao assunto da passagem de nível, informou ir contatar a
ferrovia, que o Parque Infantil já tinha sido reparado e que a pintura de passadeiras iria recomeçar em
breve. Informou ainda que o ICNF já tinha autorizado o abate do sobreiro junto ao cemitério.----------------------- A moção apresentada pelos eleitos da CDU foi colocada a votação, tendo sido aprovada por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Assembleia propôs a troca do ponto 2. pelo ponto 1. na ordem de trabalhos,
proposta aceite pelos senhores deputados.----------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 1 - Ata n.º 2 da sessão ordinária de 29 de setembro de 2018 - Para deliberação.----------------------- Depois de colocada à discussão a ata foi submetida a votação. Aprovada por unanimidade, não tendo
votado os senhores deputados Joaquim Luís dos Santos Lopes Simões e Luís Roberto de Jesus Simões,
por não terem estado presentes na última reunião a que a ata se reporta.------------------------------------------------ Ponto 2 - Relatório de atividades desde a última sessão ordinária da Assembleia de Freguesia – Para
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Junta informou a Assembleia das atividades desenvolvidas por esta, desde a
última sessão ordinária até à presente data.--------------------------------------------------------------------------------------

Relatório de Atividades
(29-06-2018 até 27-09-2018)
TRABALHOS EFETUADOS
 Limpeza da Escola EB. 2.3 de Marinhais, com limpeza de árvores, sargetas e todo
o espaço envolvente à escola;
 Limpeza de Centro Escolar de Marinhais, com limpeza de árvores, canteiros,
sargetas e todo o espaço envolvente à escola;
 Limpeza da Urbanização Vale Cilhão;
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 Limpeza da rua 15 de Abril;
 Além de todos estes trabalhos foi feita regularmente a limpeza de ruas, a recolha
de lixos, cartão e monos pela freguesia, a limpeza e manutenção de jardins e a
limpeza de fossas;
 Apoio na rega do recinto das festas durante os festejos em Honra de São Miguel
Arcanjo e Tasquinhas de Verão;
 Pintura de Passadeiras nas ruas de Marinhais;
 Corte de 2 árvores a pedido do condomínio, no jardim frente a Centro de Saúde;
 A

máquina

niveladora

realizou

intervenções

nas

ruas

de

Marinhais,

nomeadamente, Rua da Estação e Rua 17 de Novembro, tendo sido auxiliada
pelos equipamentos da Junta, trator e cisterna para molhar as ruas.
APOIOS
 Apoio a um grupo de peregrinos provenientes do Montijo com destino ao Santuário
a Fátima, através da cedência do pavilhão da EB 2,3 para pernoita (luz e água
quente);
 Continuação da cedência da sala para atendimento no âmbito do RLIS – Rede
Local de Intervenção Social;
 Apoio ao Grupo Desportivo de Marinhais com cinco troféus para o torneio de
Benjamins Sub-10 realizado no dia 22 de setembro.
Protocolos


Grupo Desportivo de Marinhais – 500 €



Comissão de Festas em Honra de S. Miguel Arcanjo 2018 – 2000 €



Núcleo Motantíqua de Marinhais – 150 €



Núcleo “Os Cansados” de Marinhais – 150 €



Associação o “Batuque”- 300 €



Grupo de Danças “Os Lusitanos” – Festival 2018 – 500 €



Tasquinhas 2018 – 2000 €



Associação de Setas de Sisal – 250 €
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Centro de Bem Estar Social de Marinhais – 500 €

EVENTOS
 Comemorações de 90 anos de Freguesia e de 33 anos de Vila
--- Ponto 3 – Regulamentação do trânsito, estacionamento proibido a veículos pesados exceto cargas e
descargas no estacionamento na EN 367 frente aos estabelecimentos comerciais “Maymone”, “Mini Praça”,
“Camarinhais”, “Siga a Sorte” e café “Boca Doce”- Para deliberação.------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia explicou a razão de ser deste ponto da ordem de trabalhos,
tendo o eleito, senhor Luís Carlos Marques da Silva, chamado a atenção para que a sinalização a colocar
não impossibilite o estacionamento dos veículos sem carta, considerados à luz da legislação, veículos
pesados. Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------- Ponto 4 – Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo – Para deliberação.------------------------------------ Foi corrigido o ponto no artigo 5.º alínea 5.ª que passou a ter a seguinte redação “todas as comunicações
entre a Junta de Freguesia e os beneficiários são feitas por escrito, preferencialmente por correio
eletrónico”.
--- Este ponto foi colocado à votação o qual foi aprovado 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 três horas e oito minutos.---------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia de Freguesia
_______________________________________________
O 1.º Secretário
_______________________________________________
O 2.º Secretário

_____________________________________________
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Junta de Freguesia de Marinhais
PROPOSTA
--- De harmonia com o preceituado na alínea xx) do artigo 16.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o executivo da Junta de Freguesia de Marinhais reunido em
reunião ordinária no dia 6 de setembro de 2018, analisou uma solicitação de comerciantes, a qual propõe a
proibição do estacionamento a veículos pesados, exceto cargas e descargas, no estacionamento na EN 367
frente aos estabelecimentos comerciais “Maymone”, “Mini Praça”, “Camarinhais”, “Siga a Sorte” e café
“Boca Doce”. O executivo considerou que a sinalização sugerida visa salvaguardar a segurança rodoviária e
a mobilidade no centro da vila, sendo a mesma foi aprovada por unanimidade.
Propomos
À Assembleia de Freguesia de Marinhais reunida a 28 de setembro de 2018, que aprecie e vote esta
proposta do executivo.
Freguesia de Marinhais 6 de setembro de 2018
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

_____________________________________________________
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Moção
"Esgotos domésticos um direito ou um luxo"

A criação da empresa Aguas do Ribatejo teve como principal objectivo harmonizar tarifas e corrigir
assimetrias levando saneamento básico a todos os lares. O facto de ser uma empresa constituída por
capitais maioritariamente públicos criou-nos a expectativa de que estaríamos perante uma empresa não
focada no lucro, mas sim na criação de qualidade de vida daqueles a quem serve, ou a quem deveria servir,
tendo presente que apesar de estarmos a cerca de 50km da capital no que ao saneamento diz respeito
estamos bem mais perto do interior desertificado e abandonado do que do litoral desenvolvido.
Ao longo desta década de existência algumas obras foram feitas, a grande parte ao nível da "alta"
que são as que dão visibilidade, mas ao nível da baixa e em especial da rede de esgotos domésticos tem
deixado muito a desejar.
A freguesia de Marinhais é bem disso exemplo em especial na sua parte sul onde em 10 anos não
foi colocado um único metro de colector de esgotos domésticos como são o caso da Rua do Casal 2ª fase,
Rua do Alberto com 10 habitações, Rua do Bate Águas com mais de 30 casas, Rua João Maria Marques,
Travessa 1º de Dezembro, Canto dos Griguis, Canto dos Oliveiras, Travessa do mercado, etc, onde na sua
grande maioria não são necessárias obras complementares as chamadas Estações elevatórias.
É tempo de dizer "Basta"; saneamento é qualidade de vida, é protecção ao ambiente, é saúde, não
é um luxo.
A eficiência de uma empresa como as "Águas do Ribatejo" não se mede pelos rácios financeiros ou
pelos saldos apresentados, mas sim pelo grau de satisfação daqueles a quem devia servir bem.
Face ao acima exposto a assembleia de freguesia de Marinhais unida em sessão ordinária a 28 de
Setembro de 2018 decide.
Exigir ás Águas do Ribatejo que de imediato passe a cumprir os objectivos para que foi criada
dando á nossa freguesia a qualidade de vida que a que temos direito e merecemos.
A presente moção depois de aprovada será enviada ao conselho de administração das Águas do
Ribatejo, e ainda a todos os Presidentes de Câmara que desta fazem parte assim como Assembleia
Municipal de Salvaterra de Magos.

Marinhais, 28 de Setembro de 2018

Os eleitos da C.D.U. na Assembleia de Freguesia de Marinhais
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