
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO CENTO E SETENTA E SETE

Aos dezoito 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 das Freguesias, com a

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

Ponto um: Modificações do Orçamento da Despesa -Alteração número três; ....................

Ponto dois: Realização de testes Covid;

Ponto três: Eleição para o Presidente da República2O2l - Procedimentos a adotar, organização e

logística

Estavam presentes o Presidente, Paulo Alexandre Jesus Clemente; a Secretária; o Tesoureiro, Rui

Manuel BranquÌnho Caseiro; o Vogal; o Vogal, José Carlos Confraria da Silva; a Vogal, Ana Cristina

SantosTeixeira; e o Vogal, Mário Jorge Pedro Teixeira. ................

A Secretária, Catarina Sampaio Barbedo Dias, e o Vogal, José António Batista de Sousa Violante

esteve presente na reunião, por videoconferência.

r

Ponto um: O Presidente aprovara, a vinte e dois de janeiro, a alteração número três do Orçamento

da Despesa

A sessão foi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.

o Solicitar apoio ao grupo de Escuteiros - Agrupamento 737 Marrazes, para apoio no recinto

escolar, prestando as informações necessárias à população; ........................

o Solicitar apoio aos Bombeiros Voluntários, para cedência de cadeiras de proteção; ........................

. Solicitar o apoio da empresa Oliveiras, S.A., para empréstimo de baias de proteção; .......................

. Serão disponibilizadostodos os equipamentos de proteção individual necessários: máscaras

cirúrgicas, viseiras Iuvas descartáveis e álcool gel; ..................

r Uso obrigatório de máscara e distâncias de segurança necessárias durante o ato eleitoral; ....

Ponto dois: O Executivo decidiu que todos os membros do Executivo e funcionários da Junta irão

proceder à realização do teste covid, antes do Ato Eleitoral- Eleições Presidenciais2O2l. Para o efeito,

foi solicitado orçamento à empresa Potencial Clobal, que presta o serviço de medicina no trabalho,

sendo o valor unitário de cada teste rápido por zaragatoa de 2O,OO€ (vinte euros) + l.V.A.. Será

remetido o respetivo pedido de cabimento à empresa de contabìlidade.

Ponto três: No âmbito dos procedimentos a levara a efeito, para a realização das Eleições

Presidenciais que terão lugar no próximo dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte e um, e

para segurança e proteção de todos, face à atual situação de pandemia que o país está a viver, o
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a Os funcionários da Junta de Freguesia deverão apresentar-se ao serviço no dia vinte e três

de janeiro, para apoio na preparação de toda a logística necessária, preparação das salas e

colocação dos materiais e equipamentos de proteção individual, sendo que as EIeições terão

lugar na Escola E.82,3 de Marrazes e Delegação da Barosa;

a No dia do ato Eleitoral, todos os funcionários estarão ao serviço, em horário a definir. A

Funcionária Rute Martins estará na Delegação da Barosa, e os restantes colaboradores, na

Escola E.8.2,3 de Marrazes para apoio durante o ato eleitoral, no que se refere à organização,

prestação de informações à população, e garantia do cumprimento das medidas

necessárias, nomeadamente o distanciamento social, para que todos possam votar em

segurança. Após o ato eleitoral, todos os funcionários darão apoio na limpeza, arrumação e

desinfeção dos espaços. A funcionária lsabel Silva ficará no edifício sede da Junta de

Freguesia, em Ma rrazes e dará o a poio necessário ta mbém no fina l.

Serão oferecidas as refeições aos colaboradores que estarão ao serviço no fim de semana

das Eleições:sábado (almoço) e domingo (almoço ejantar);

Serão dados dois dias de descanso a todos os funcionários, ficando a Junta encerrada nos

diasvinte e cinco evinte e seis dejaneiro (Segunda eTerça)

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

aprovada vai assinada, por todos os presentes.

Presi

Tesoureiro:

Vogal

Vogal
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