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Sessão Ordinária de 20/12/2018 

Ata n.º 4 

--- 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 de dezembro 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 – Aprovação da ata n.º 3 da sessão ordinária de 28/09/2018 - Para deliberação.-------------------------- 

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

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

Ponto 3 – Apresentação e discussão do Mapa de Pessoal para 2019. – Para deliberação. ------------------------ 

Ponto 4 – Apresentação e discussão das alterações ao regulamento e tabela de taxas para 2019 – Para 

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

Ponto 5 – Apresentação e discussão do Orçamento e PPI para 2019 – 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.------------------------------------------------- 

--- O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia informou a mesma que o senhor deputado, Tiago 

Filipe Ribeiro Oliveira será substituído, pelo senhor deputados 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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

--- Jorge Jesus Santos Simões------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
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--- Ana Cristina Silva Estevens-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

--- 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: O senhor Presidente da Assembleia iniciou a sessão com a leitura de 

um e-mail das “Águas do Ribatejo” em resposta a uma moção aprovada em assembleia anterior, que se 

anexa na página 6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Seguidamente usou da palavra a senhora Deputada Luísa Margarida de Oliveira Magriço, que começou 

por cumprimentar as coletividades da vila pelo trabalho desenvolvido, realçou algumas iniciativas da Junta 

de Freguesia que puderam tornar o Natal mais feliz para muitas crianças da nossa vila e ainda do arranjo 

junto ao centro de saúde.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- O senhor Deputado João António Abrantes realçou a resposta dada pela Águas do Ribatejo acerca da 

moção aprovada em Assembleia anterior e ainda realçou o trabalho desenvolvido pelo executivo em 

especial na estrada do Furo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- O senhor Deputado Luís Silva do Bloco Esquerda colocou as seguintes questões: raízes de um pinheiro 

na rua de Magos, pintura de passadeiras e questionou se já haveria alguma ideia da Junta de Freguesia 

para a sensibilização dos fregueses acerca do novo jardim junto ao centro de saúde.-------------------------------  

--- O senhor Secretário do executivo da Junta de Freguesia saudou várias Associações de Marinhais pelos 

resultados obtidos e ainda a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos pela homenagem à senhora Alice 

Calçada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Usou da Palavra o senhor Presidente da Junta de Freguesia que começou por saudar várias 

coletividades, nomeadamente o clube Ornitológico, a Comissão de Festas de Marinhais 2019, ainda a 

recolha de alimentos, a recolha de sangue, a festa de natal, o convívio de idosos, informando ainda que vai 

deixar de existir número de eleitor.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Informou ainda da possibilidade da repavimentação da rua do mercado novo segundo informação da 

Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Informou também do apoio com materiais em várias situações de carências financeiras de fregueses.----- 

 



 
 

 
  
 

Assembleia de Freguesia de Marinhais 

 

Pág. 3/6 
Rua João Pinto de Figueiredo, nº 217 * 2125-181 Marinhais * Contribuinte nº 506984850 

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

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

--- Ponto 1 - Discussão e aprovação da ata n.º 3 foi colocada à votação e aprovada por unanimidade, não 

pudendo participar na votação as senhoras Deputadas Ana Martins, Luísa Flausino e o senhor Deputado 

Jorge Simões, por não terem estado presentes na última 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 

(29-09-2018 até 20-12-2018) 

TRABALHOS EFETUADOS 

  A máquina niveladora interveio nalgumas ruas de Marinhais, nomeadamente, rua da 

Estação, rua do Escaroupim, rua do Tanoeiro, rua dos Félix, rua Bate-Águas, rua D. 

Pedro I, rua Sebastião Lopes Neves, rua dos Leiteiros, rua dos Inquilinos e rua Serra do 

Guiso; 

 

  A máquina niveladora realizou trabalhos também nas ruas do Granho Novo; 

 

 Intervenção na Rua Florbela Espanca efetuando-se corte de canas e limpeza de 

passeios; 

 

 Limpeza de bermas e valetas em várias ruas de Marinhais realizadas com recurso a 

máquina roçadora; 

 

 Limpeza de bermas e valetas da Estrada Militar; 

 

 Intervenção na EN 367 através da limpeza de bermas e valeta; 

 

 Limpeza e corte de canas no ribeiro entre a EN 367 e os limites da freguesia numa 

extensão de aproximadamente 2000 m; 

 

 Limpeza da vala junto ao Centro Escolar; 

 

 Limpeza de valas na estrada do Furo e rua Vale Cilhão; 

 

 Além dos trabalhos descritos foi realizada periodicamente a limpeza de ruas, recolha de 

lixos, cartão e monos pela freguesia, a limpeza e manutenção de jardins e a limpeza de 

fossas; 

 

 Colocação de tubos corrugados na travessa dos Augustos, rua vale Cilhão e rua 

Joaquim Gerónimo (Granho Novo); 

 

 Colocação de um contentor RSU na rua José Feijão (Granho Novo); 
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 Arranjo do Jardim em frente ao Posto de saúde e reparação do saneamento do prédio; 

   

 Colocação de sinais de trânsito, placas toponímicas e espelhos. 

APOIOS 

Protocolos 

 Clube Ornitológico de Marinhais - (250.00€) e apoio no evento Aviplanta. 

PARTICIPAÇÕES 

 Reunião com as Coletividades para programar o calendário de Atividades para 2019. 

Ponto 3 – Apresentação e discussão do Mapa de Pessoal para 2019. – Para deliberação. ------------------------ 

--- Sobre o ponto três relativo ao mapa de pessoal houve a aposentação de dois funcionários e foram 

criadas duas vagas de assistente operacional, feita a explicação do senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, o ponto três da ordem de trabalhos foi aprovado por maioria com nove votos a favor, cinco do PS 

três da CDU e um do CUMPRIR O FUTURO e quatro abstenções dos eleitos do BE.-------------------------------- 

Ponto 4 – Apresentação e discussão das alterações ao regulamento e tabela de taxas para 2019 – Para 

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

--- Relativo ao ponto quatro o senhor Presidente da Junta de Freguesia disse que não houve alteração dos 

valores praticados em dois mil e dezoito, relativos a taxas e licenças.----------------------------------------------------  

--- Este ponto da ordem de trabalhos foi aprovado por maioria com nove votos a favor, cinco do PS três da 

CDU, um do CUMPRIR O FUTURO e quatro abstenções dos eleitos do BE.------------------------------------------- 

Ponto 5 – Apresentação e discussão do Orçamento e PPI para 2019 – Para deliberação.------------------------- 

--- No ponto cinco da ordem de trabalhos, orçamento e PPI para dois mil e dezanove o senhor Deputado do 

BE, Jorge Simões, levantou várias questões sobre obras previstas no orçamento às quais o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia deu as seguintes explicações: jardim da Estrada Nacional 367 vai ser 

objeto de intervenção com a colocação de faixa de relva e flores; requalificação da rua do mercado e 

rotunda da oliveira; placa da Estrada Nacional 118 aguarda intervenção das Infraestruturas de Portugal; o 

arruamento do cemitério aguarda apoio da Câmara Municipal para a colocação de “pavet”; as casas de 

banho do cemitério estão em funcionamento, apesar de não existir casa de de banho para utilizadores com 

deficiência. Sobre o Recinto das Festas de Marinhais o senhor Presidente defende que qualquer obra no 

recinto deve ser precedida de um projeto prévio que identifique o enquadramento paisagístico. O senhor 

Deputado João António Abrantes lamentou o valor do orçamento disponibilizado, relativamente às 

necessidades da nossa Freguesia de Marinhais em comparação com outras freguesias do concelho cujas 

necessidades de intervenção não são comparáveis. Foi ainda levantada a questão da não inscrição de 

qualquer verba dedicada á eliminação de barreiras arquitetónicas.-------------------------------------------------------- 
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O ponto cinco da ordem de trabalhos foi posto a votação. Foi aprovado por maioria, com nove votos a favor, 

cinco do PS três da CDU e um do CUMPRIR O FUTURO e quatro abstenções dos eleitos do BE.--------------- 

--- O BE apresenta declaração de voto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Declaração de Voto (que se transcreve):-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- “Dizer que o orçamento na nossa óptica, fica aquém do esperado, e porque não é o nosso 

orçamento, mas reconhecendo que este é o primeiro orçamento efectivo deste executivo e 

esperando que o próximo possa ser mais abrangente em vários aspectos esperando por isso que no 

próximo exista algo que se destaque em relação a este orçamento. Por tudo isto a bancada do Bloco 

Esquerda irá abster-se na sua votação final.”-------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Minuta em anexo na página 7.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 quarenta minutos.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

_______________________________________________ 

O 1.º Secretário 

_______________________________________________ 

O 2.º Secretário 

_____________________________________________ 
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