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Sessão Ordinária de 26/09/2019 

Ata n.º 3 

--- 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 nove de setembro de dois mil e dezanove, 

feita a cada um dos membros, reuniu no dia vinte e seis de setembro 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 2 da sessão ordinária de 28/06/2019 - Para deliberação.--------------------------- 

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

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

Ponto 3 – Informações sobre a vila.- 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 da Freguesia, que o 

senhor Deputado Jorge Jesus Santos Simões, seria substituído nesta Assembleia por Joaquim Luís 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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

--- Luís Roberto de Jesus Simões---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Tiago Filipe Ribeiro Oliveira------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Jorge Morais Brazinha-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Faltaram os senhores Deputados, Raquel Pereira Simões e Maria Isabel Simões Miguel Melo Cardoso --- 

--- 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 o senhor, José Luís Oliveira Pires Domingos.------------------------------------------------------------------ 

--- Período antes da ordem do dia:-----------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Interveio o senhor Deputado eleito pelo BE, Luís Carlos Marques da Silva, começou por saudar Núcleo 

BTT de Marinhais, a Comissão de Festas de Marinhais 2019, a organização das Tasquinhas de Verão 2019 

e o rancho os Lusitanos. Interveio ainda questionando a situação do ribeiro, que apresenta um grande 

canavial, alertando para a necessidade da remoção da erva que permanece após os trabalhos de limpeza 

com a roçadora, evitando assim um possível entupimento das manilhas. Informou ainda da existência de 

muitas ervas e a presença de ratazanas nas ruas do Tanoeiro e Jerónimo da Fonseca. Alertou para a falta de 

condições na “Estação de Transferência”. Felicitou o executivo da Junta de Freguesia pelo início de pintura 

de passadeiras na Vila.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O senhor Deputado eleito pela CDU, João António Abrantes da Silva chamou a atenção para a ordem de 

trabalhos da Assembleia, sem qualquer ponto para discussão. Alertou ainda para algumas situações que se 

passam na rua do Mercado, como lancis que deviam ser substituídos, cortes do pavimento em vários locais 

há já muito tempo, congratulando-se com a pavimentação e com a iniciativa das “Aguas do Ribatejo em aplicar 

uma nova conduta de água para evitar futuros cortes e alertou ainda para o atraso na limpeza e desobstrução 

de valas e valetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- A senhora Deputada eleita pelo PS, Ana Maria Boaventura Martins agradeceu a ajuda dada pelo executivo 

da Junta de Freguesia ao Centro de Bem Estar Social de Marinhais, na manutenção jardim e pintura de salas, 

fez o convite a todos os presentes para o evento solidário a realizar no dia vinte sete de setembro no CBES 

de Marinhais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O senhor secretário do executivo solicitou a palavra ao senhor Presidente para saudar as coletividades 

pelos eventos realizados, em particular, Grupo Desportivo de Marinhais, Comissão de Festas de Marinhais  

2019, Centro de Bem Estar Social de Marinhais e Agrupamento de Escuteiros de Marinhais.---------------------- 

--- O senhor Presidente da Junta de Freguesia também saudou a Comissão de Festas de Marinhais 2019, 

saudou o rancho “Os Lusitanos” de Marinhais pela noite de Folclore, deu as boas vindas à Comissão de 

Festas de Marinhais 2020, saudou as Associações responsáveis pelo evento “Tasquinhas de Verão 2020”.  
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O senhor Presidente falou ainda acerca das solicitações de recolha de verdes e de monos, tendo-se registado 

nos últimos três meses mais de uma centena de pedidos e a solicitação de 18 reboques para esse efeito.---- 

--- Seguidamente iniciou as respostas às questões levantadas pelos senhores Deputados.------------------------

--- Respondendo ao senhor Deputado Luís Silva, adiantou que está atento a limpeza de Valas e valetas com 

a roçadora e informou ainda que a mesma não podia interferir no período crítico do verão por imposição legal. 

A câmara está a estudar alterar a logística com intenção de regular a ocupação do espaço da estação de 

transferência de resíduos. Informou inclusivamente que o executivo da Junta já teve que fazer uma entrega 

na Raposa por a estação de transferência estar lotada. Relativamente às ruas de Magos, Jerónimo da 

Fonseca e Estrada Militar irá solicitar à Câmara um levantamento topográfico para a reabilitação das valas, 

para a possibilidade da colocação de manilhas.--------------------------------------------------------------------------------- 

--- Respondendo ao senhor Deputado João Abrantes sobre a falta de pontos para discussão, o senhor 

Presidente respondeu informando que normalmente as Assembleias de junho e setembro somente 

contemplam pontos para discussão quando da existência de situações urgentes, estando para a reunião da 

Assembleia de dezembro previstos vários pontos para discussão, como de resto é habitual na última sessão 

ordinária de cada ano civil.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Ponto 1 - Aprovação da ata n.º 2 da sessão ordinária de 28/06/2019 - Para deliberação.----------------- 

--- Submetida a votação a ata foi aprovada por maioria com 9 votos a favor e 2 abstenções dos senhores 

Deputados João António Abrantes da Silva e Ana Cristina Silva Estevens por não terem estado presentes 

naquela sessão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Relatório de Atividades 

(29-06-2019 até 26-09-2019) 

TRABALHOS EFETUADOS 

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

várias ruas de Marinhais; 

 Limpeza Urbanização S. Bernardo; 

 Intervenção na EN 367 (Frente à sede dos Escuteiros), com a realização de 

trabalhos de ajardinamento, incluindo colocação de rega automática, relva e 

flores;  



Assembleia de Freguesia de Marinhais 

 

Pág. 4/9 
Rua João Pinto de Figueiredo, nº 217 * 2125-181 Marinhais * Contribuinte nº 506984850 

TEL.: 263595114 * FAX.: 263596738 * TELM.: 918617744 * freguesiademarinhais@gmail.com 

 

 Limpeza de árvores (desramas e podas) no Centro Escolar de Marinhais; 

 Pintura dos muros do recinto das festas; 

 Apoio na rega do recinto das festas durante os festejos em Honra de São Miguel 

Arcanjo e das Tasquinhas de Verão; 

 Limpeza do exterior do recinto das festas e WC`s durante as Tasquinhas de 

Verão; 

 Limpeza da Escola EB. 2,3 de Marinhais, com limpeza de árvores, sargetas e todo 

o espaço envolvente à escola; 

 Aplicação de suportes de fixação de contentores RSU`s; 

 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; 

 Manutenção e limpeza dos sanitários do Recinto das Festas; 

 Modificação do sistema de água, colocação de caixa com fechadura e torneira de 

segurança. Colocação de quadro elétrico com disjuntores; 

 Remoção do quadro elétrico no ringue e colocação de um novo com substituição 

de disjuntores e tomadas. 

                           

APOIOS 

 Continuação da cedência da sala para atendimento no âmbito do RLIS – Rede Local 

de Intervenção Social; 

 Oferta de prémios (taças, medalhas) para o “Futebol de Praia”, evento organizado 

pelos Foliões Atordoados – Associação Carnaval de Marinhais; 

 Ao Passeio dos idosos e reformados; 

 Ao CBES de Marinhais, na pintura do edifício da Mãe Galinha. 
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PROTOCOLOS 

 Protocolo de cooperação entre a Freguesia de Marinhais e a Comissão de Festas 

2019; 

  Protocolo de cooperação entre a Freguesia de Marinhais e os Foliões 

Atordoados – Associação do Carnaval de Marinhais. 

 

--- Ponto 3 – Informações sobre a vila.- Para conhecimento.------------------------------------------------------------ 

Informações sobre a Vila 

(Assembleia 26-09-2019) 

 Plátanos em Espaços Públicos – Marinhais (pág. 6 a 8); 

 Aquisição de uma Cisterna; 

 Parceria entre Junta de Freguesia e Instituto do Emprego e Formação Profissional – 

GIP – Gabinete de inserção Profissional (pág.9); 

 Rua do Mercado – as Águas do Ribatejo solicitaram à Câmara Municipal um 

adiamento na pavimentação da rua para intervenção com colocação de uma nova 

conduta de água e novos ramais individuais; 

 A Câmara Municipal continua a fazer levantamento pluvial na EN 367 entre a rua 5 

de Outubro e a rua da Cerâmica para colocação de passeios 

--- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrada a Reunião eram 

vinte e duas horas e quinze minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

_________________________________________________________ 

Luíz Manuel Lopes da Silva 

O Secretário 

 

_________________________________________________________________ 

João António Abrantes da Silva 
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