
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO CENTO E SETENTA E NOVE

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, reuniu, o Executivo

da União das Freguesias de Marrazes e Barosa, por videoconferência, com a seguinte ordem de

trabalhos:

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

Ponto dois: Festival Novos Ventos - Leirena Teatro - Companhia de Teatro de Leiria;

Ponto três: Acordo de Consórcio - Projeto Redes na Quinta -Associação lnpulsar;

Ponto seis: Emissão de certificados de insuficiência económica'

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

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

de Sousa Violante; o Vogal, José Carlos Confraria da Silva; a Vogal, Ana Cristina Santos Teixeira; e o

Vogal, Mário Jorge Pedro Teixeira. .......

A sessão foi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.

Ponto um: O Presidente informou que aprovara, na presente data, a alteração número seÌs do

Orçamento da Despesa. O Executivo tomou conhecimento.............

Ponto dois: O Executivo deliberou manter parceria com a Leirena Teatro - Companhia de Teatro de

Leiria, aprovando a proposta/orçamento no valor de 9OO,OO€ (norTecentos euros) para realização da

edição de dois mil e vinte e um do projeto NOVOS VENTOS - Festival Comunitário. Será remetido o

respetivo pedido de cabimento à contabilidade.

Ponto três: O Executivo deliberou assumir o compromisso de integrar o Consórcio promotor do

Projeto Redes na Quint@ - E8C, da Associação lnpulsar, e assinar o documento solicitado pela

Associação, no âmbito da candidatura ao Programa Escolhas - Oitava Ceração. De acordo com o

disposto no Acordo de Consórcio, a União das Freguesias de Marrazes e Barosa continuará a

colaboração próxima com o projeto, nomeadamente através do encaminhamento de beneficiários

e divulgação de atividades. Continuará a apoiar mensalmente o desenvolvimento de atividades e

funcionamento do projeto 2OO€ (duzentos euros) por mês. Prevê-se aÌnda a colaboração direta nas

atividades "Arte & Cultura para Tod@s", com a participação do projeto no jazzMAf Azz - festival de

música da Mata dos Marrazes e na atividade "Pensar o Mundo", com a participação do projeto no

"exótikus invasoris- meter a mão na maTa" (projeto de controlo e erradicação de espécies invasoras

na Mata dos Marrazes), na 2" fase do "54'- cinquenta e quatro minutos "(projeto para a promoção

da prevenção da violência contra as mulheres e violência doméstica), no "A Política (também) sou

eu!" (projeto de aproximação das crianças e jovens às instituições políticas locais) e, na campanha
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de sensibilização Animal, "como tu e eu" (promoção do bem-estar animal de animais de companhia).

Após análise do documento, o Executivo decidiu aprovar o Acordo de Consórcio, cujas cláusulas se

compromete na íntegra a cumprir.........

(t

Ponto quatro: Licenciamento de obras.....

r Processo:LT1201611.

Pedido de Licença para Alteração a Operação de Loteamento (Alteração de Uso de lndústria

para lndústria, Comércio e Serviços) .. ..... ....

Local Da Operação Urbanística: Mata Nacional dos Pinheiros, Lote I - União das Freguesias

Marrazes e Barosa. .........-.

Requerente: Meìgal Construção e Administração de Propriedades, S.A., com morada em

Zona lndustriaì da zlcoFA, Lote 4.

Sobre o pedido de parecer do Processo supramencionado, relativo à Alteração de Uso de lndústria

para lndústria, Comércio e Serviços, o Executivo deliberou o seguinte:

Na linha de outros procedimentos já autorizados, para o mesmo fim, nomeadamente, para os lotes

4;26;27; esta União das Freguesias nada tem a opor à Alteração de Uso, conforme solicitado, desde

que, para o efeito, não se vá alterar os índices de construção, abaixo e acima da Cota de Soleira, de

acordo com os Regulamentos do Loteamento, na sua Planta de Síntese.

Ponto cinco: O Presidente prestou as seguintes informações:

. O Tribunal Judicial da Comarca de Leiria enviou ofício, notificando a União das Freguesias

como interveniente acidental no processo .l96Í8.5PCLRA, que teve como arguido o Sr.

Leandro José Ferreira Abrantes. O mesmo prestou treze horas e trinta minutos de trabalho

comunitário na Junta de Freguesia, não tendo terminado o cumprimento da medida. De

acordo com a informação do Tribunal, o arguido encontra-se empregado, e decidiu efetuar

o pagamento da multa a que foi condenado, ficando sem efeito a continuidade de prestação

de horas de trabalho a favor da comunidade;

. Serão distribuídas diariamente dezoito refeições, aos alunos escalão A da EB 2,3, l,tarrazes,

quetêm escalãoA, em parceria com Redes na Quint@ - lnPulsar;

. O Município de Leiria enviou, para conhecimento, a planta das parcelas a expropriar para a

execução da rotunda e respetivos acessos na E.N.242,onde consta a identificação e contacto

do proprietário, bem como a área a expropriar em cada uma das parcelas;

r AAutoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil enviou, para conhecimento e devidos

efeÌtos, o Decreto do Presidente da República n." 9-A-2O21de vinte e oito de janeiro - Renova

a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de

calamidade pública;

o AAutoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil enviou, para conhecimento e devidos

efeitos, o Decreto n." 3-Bl2O21 de dezanove de janeìro - Altera a regulamentação do estado

de emergência decretado pelo Presidente da República; .......................
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A ADSE enviou uma comunicação, relativa à publicação do Decreto-Lei 412021, de oito de

janeiro, que prevê o alargamento da ADSE, l.P. aos titulares de contrato individual de

trabalho (ClT);

31812021 - Ato eleitoral - 24 de janeiro de 2C21 - Agradecimento da CM Leiria - o Executivo

tomou conhecimento. .................

AVereadora da Câmara Municipal de Leiria, Anabela Craça, enviou um e-mail a agradecer

todo o esforço que está a ser feito para a organização do ato eleitoral - Eleiçôes Presidenciais

- que carrega uma fortíssima dose de preocupação e responsabilidade, no atual contexto

pandémico e na situação de confinamento geral em que vivemos. Nesse sentido, endereçou

o meu agradecimento pelo empenho e a dedicação na preparação dos espaços das escolas,

e por estarem asseguradas as atividades letivas, podendo decorrer dentro da normalidade

no dia seguinte;

a A FRECAL - Consultoria Autárquica envÌou, para conhecimento, um documento onde se

encontra a legislação publicada durante o segundo Semestre de dois mil e vinte, que

entendeter maior relevâncìa para asAutarquias Locais;

A Associação de Pais do Jardim de lnfância de Marinheiros, enviou e-mail dando

conhecimento dos novos corpos sociais da Associação, reforçando a disponibilidade para

trabalhar em conjunto com a Junta de Freguesia, de forma a tornar os Jardins de lnfância e

as escolas pertencentes a esta freguesìa, espaços cada vez melhores;

A Vereadora da Câmara Municipal de Leiria, Dra. Ana Valentim enviou convite para a 1"

CONFERÊNCIA NACIONAL HOUSINC FIRST. A mesma teve lugar no dia vinte e sete de

janeiro, tendo participado a Secretária, Catarina Dias................

Ponto seis: Foi deliberado, por unanimidade, emitir o seguinte atestado de insuficiência económica:

r MARIA MARIZE SILVA FORTES, residente na Av.22 de Maio, n." 45,3." B, Nova Leiria para

efeitos de candidatura ao Fundo Municipal de Emergência Social do Município de Leiria, em

como o seu agregado familiar é composto pela própria, e pelas suas filhas, e reside na área

do Município de Leiria há mais de três anos, conforme o testemunho do SAAS - Serviço de

Atendimento e Acompanhamento Social

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

aprovada vai nada, por todos os presentes. ................

Presidente:

Se

Tesoureiro:

Vogal: C

Voga

a

a

a

.21..C..................
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