
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA XÚVCNO CENTO E SETENTA E CINCO

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, reuniu, o Executivo

da União das Freguesias de Marrazes e Barosa, no edifÍcio da sede da União de Freguesias, com a

seguinte ordem de trabalhos: .........................

Ponto um: Pedido de mobilidade - Rute Alexandre da Costa Martins; ...

Ponto dois: Autorização para colocação de pedra em sepultura - Cemitério de Marrazes; .............

Ponto três: Apoio - Bombeiros Voluntários de Leiria;

Ponto quatro: Licenciamento de obras;

Ponto cinco: Licenciamento de publicidade;

Ponto seis: lnformações do Presidente.

Estavam presentes o Presidente, Paulo Alexandre Jesus Clemente; a Secretária, Catarina Sampaio

Barbedo Dias; o Tesoureiro, Rui Manuel Branquinho Caseiro; o Vogal, José António Batista de Sousa

Violante; e Vogal, José Carlos Confraria da Silva; a Vogal, Ana Cristina Santos TeixeÌra; e o Vogal,

Mário Jorge Pedro Teixeira.

A sessão foi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.

Ponto um: No seguimento do pedido de parecer solicitado à empresa ls Art, para abertura de
procedimento concursal, relativo à abertura de posto para um novo Assistente Técnico, a empresa

informou a Junta de que, com o deferimento de uma mobilidade, o lugar ocupado pela

trabalhadora que sai fica "aparentemente" vago - ou seja, o posto de trabalho continua a pertencer

a esse trabalhador até à consolidação no serviço de destino (para onde a trabalhadora haja pedido

mobilidade). Neste período de ausência, a Junta de Freguesia pode recrutar outro trabalhador,

mas a termo, ou seja, o.contrato a prazo manter-se-á até ao regresso do trabalhador em

mobilidade ou até à sua iaída em definitivo, data em que a Junta de Freguesia deveria abrir
procedimento para contrato a tempo indeterminado. De acordo com a legislação, o recrutamento

a termo (por concurso) só pode ìniciar aquando da saÍda da trabalhadora, pois até aí não há lugar a

qualquer tipo de procedimento concursal

Neste sentido, relatìvamente à deliberação do ponto cinco da Ata n." 172 (cento e setenta e dois) e

ponto seis da Ata n." '173 (cento e setenta e três) - dada a impossibilidade de abertura de

procedimento concursal para fim de substituição do posto de trabalho e por motivo de normal

funcionamento e prestação dos serviços, o Executivo decidiu proceder à alteração de parecer

favorável para Parecer Desfavorável. .....................

Ponto dois: O Executivo deliberou autorizar o pedido efetuado pela Sra. Sandra Seguro, relativo à

colocação da campa da sepultura número mil seiscentos e quatro (Alvará número dois mil e
dezanove), no cemitério de Marrazes, onde se encontra sepultado o seu pai, António Rodrigues
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Ponto três: O Executivo deliberou a atribuição de um apoìo monetário aos Bombeiros Voluntários \/ \
de Leiria, no valor de 3.OOO,OO€ (três mil euros), para aquisição de uma viatura nova para o corpcf-\
de bombeiros. Será remetido o respetivo pedido de cabimento à empresa de contabilidade..................

O Executivo deliberou emitir oarecer desfavorável:

r Pedido de licenciamento de PUBLICIDADE - Processo 123/20, requerÌdo por

CONDOMíNIOS DO LlZ, LDA., a colocar junto ao Supermercado SPAR, na Rua 25 de Abril,

Rego d'Água, lugar desta União das Freguesias.

O Executivo deliberou emitir oarecer favorável:

o Nata a opor ao pedido de licenciamento de PUBLICIDADE - Processo 71/2C, requerido por

EDP SERVIçO UNIVERSAL, S.A. a colocar em Avenida Adelino Amaro da Costa, n." ì3,

Arrabalde da Ponte, lugar desta União das Freguesias. ..................

Ponto cinco: Licenciamento de obras.

PEDIDO DE LTCENCTAMENTO PARA CONSTRUçÃO DE HABTTAçÃO COlrrrVR E MUROS. ....

LOCAL DA OPERAçÃO URenNÍSTICA: Urbanização das Pimenteiras - União das Freguesias

REQUERENTE: RelÍquialfacinha, Lda., residente em Rua Hermano Neves, n." '18, piso 3,

Escrìtório 7, Lumiar.

Relativamente ao processo em referência, o Executivo considera que a solução proposta para a

construção de um edifÍcio habitacional, composto por três pisos, cave, rés do chão e primeiro

andar, apresenta uma melhoria significativa do local com a construção de passeios, melhoria da

zona de cruzamento entre a Estrada de S. Tiago e o Beco, com o aumento do Raio de Visibilidade,

bem como em toda a sua envolvente.

Face ao exposto, o Executivo é de parecer favorável à sua aprovação, devendo para o efeito:

l) Que a Cércea proposta para o edifício, se enquadre com as existentes na zona;

2) Fazer a drenagem das águas pluviais, com ligação ao coletor existente no local.

. PROCESSO: LTA993AI

PEDIDO DE LICENCTAMENTO PARA CONSTRUçÃO OE HABTTAÇÃO COLETTVA E MUROS. ....

LOCAL DA oPERAçÃo uRARNísttcR: Urbanização das Pimenteiras, Cândara dos olÌvais -
União das Freguesias Marrazes e Barosa.

REQUERENTE: Herdeiros de Maria do Carmo Lopes Pereira da Silva, residente em Rua da

Relativamente ao pedido de alteração de loteamento para a retificação de áreas de diversos lotes,

bem como a criação de mais um lote, o Executivo não vê inconveniente para a sua aprovação,
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l) Proceder à retificação e regularização, das Tampas da Caixa de Pavimento com Armário da

E.D.p., existente no passeio, junto ao cruzamento da Travessa do Sapão, com a Rua das

2) Regularização geral do pavimento do passeio no troço da Travessa do Sapão, com a Rua

António Silva Valverde, incluindo o tratamento de todas as Caldeiras e respetiva plantação

de árvores de raiz de profundidade; .............

3) Pavimentação do troço de passeio na frente do lote 23 a criar, bem como mais uma

Caldeira para árvore.

Deverão também ser cumpridas todas as normas regulamentares, aplicáveis a este tipo de

operação, nomeadamente as contidas no Alvará de Loteamento n." 7e6196.

Ponto seis: O Presidente prestou as seguintes informações:

o A Câmara Municipal de Leiria realizou a apresentação pública "Leirio 2O3O: um documento

de reflexõo estrotégico'l que foi transmitida em direto, no dia cinco de janeiro, pelas vinte

e uma horas, na página de Facebookdo Município de Leiria;

r A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil enviou, para conhecimento e

devidos efeitos, o Decreto n." 2-N2O21 de sete de janeiro - Regulamenta a prorrogação do

estado de emergência decretado pelo Presidente da República; ..

r De acordo com informação da empresa ls Art, e a fim de dar cumprimento ao processo de

avaliação (SIADAP), serão distribuídas pelos funcionários as Fichas de Autoavaliação dos

trabalhadores, que deverão ser preenchidas e entregues até ao dia quinze de janeiro; .............

o Relativamente à deliberação do ponto cinco Ata n." 173 (cento e setenta e três), dada a

situação atual e futura de novo confinamento, o Executivo decidiu adÌar a realização da

exposição fotográfica CLDS D'El Rei; ............................

. A Divisão de Mobilidade e Trânsito, do Município de Leiria, deu conhecimento de que foi

aprovada a colocação de sinalização na Rua Serrada do Pinhal, junto ao entroncamento

com a Rua dos Loureiros, na Urbanização do Belo Horizonte: Um sinal de cedência de

passagem 82 (Paragem obrigatória); e na mesma rua, após o entroncamento com a Rua

dos Loureiros: Um sinal de informação H4 (estrada sem saída); .............

. A Divisão de Mobilidade e Trânsito, do Município de Leiria, deu conhecimento, de que se

procedeu recentemente à pintura da linha Ml2, na Rua do Canto, reforçando assim a

proibição de paragem e estacionamento;

. A Divisão de Mobilidade e Trânsito, do MunicÍpio de Leiria, informou de que, de acordo

com recomendações propostas pela lP - lnfraestruturas de Portugal, foi aprovada a

colocação de diversa sinalização em Barosa;

r O Agrupamento de Escolas D. Dinis enviou, para conhecimento e eventuais

correções/melhorias uma proposta de texto da décima oitava Ata da reunião do Conselho

Ceral (reunião do dia dez de dezembro de dois mil e vinte, por videoconferência);

r A Conferência S. Vicente de Paulo enviou um agradecimento pela ajuda disponibilizada

pela Junta de Freguesia pelo ano de dois mil e vinte;
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O Crupo Local de Leirla da Amnistia lnternacional deu conhecimento de que a campanha

Maratona de Cartas foi estendida até ao próximo dia trinta e um de janeiro, o que significa

que ainda seria pertinente a colocação dos nossos cartazes nas instalações da Junta, até ao

términus da campanha. Será dada resposta autorizando apenas a colocação do cartaz

principal, após o período eleitoral, uma vez que, de momento, a Junta não dispôe de

espaços físicos para o efeito, com a capacidade pretendida;

O Município de Leiria deu conhecimento de que foram autorizados os condicionamentos e

cortes de trânsito necessários para a realização de trabalhos inerentes à empreitada

"Requalificação, BeneficÌação de diversos arruamentos no concelho de Leiria - Lote 4 -
Requalificação e Benefic'ração de arruamentos na União das Freguesias de Marrazes e

Barosa", no âmbito da requalificação de pavimento rodoviário e drenagem pluvial dos

vários arruamentos municipais nas localidades de Leiria, Marinheiros, Janardo, Outeiro das

Barrocas, Pinheiros, Cândara dos Olivais, Marrazes, Barosa, Carreira d'Agua, Sobreiro e

Moinhos da Barosa;

O Teatro Politeama enviou informação sobre a peça de Filipe La Féria, que irá reabrir as

portas do teatro no dia cinco de março de dois mil e vinte e um, com uma grande revista,

"Espero por ti no Politeama", proporcionando uma oportunidade de reserva para grupos

com condições especiais para assistirem a este espetáculo....

A empresa DLI MIT S.L. enviou um e-mail de apresentação dos seus serviços e produtos,

nomeadamente postes e delimitadores de cordão e de fita, tendo em conta o ato eleitoral

que se aproxima e a eventual necessidade de equipamentos para garantir o

distanciamento social e organização dos espaços de circulação dos cidadãos.; ...............................

A ANAFRE enviou, para conhecimento, o PROTOCOLO celebrado entre os CTT - Correios

fla:

de Portugal, S.A. e a ANAFRE - Postos de Correios.

Por não haver mais nada a tratar e para que conste, se lavrou a presente ata que, depois de lida e

aprovada vai r assinada, por todos os presentes.

resideP

S

Tesoureiro:

Vog

/.1,1-u.etÃ.<.....

.*.á.r*x...
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