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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO CENTO E OITENTA

Aos nove dias 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

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

Ponto dois: Reclamação relativa a acidente no Cemitério de Cândara dos Olivais;

Ponto três: Melhorias nos Cemitérios;

Ponto cinco: Campanha da empresa Miroma - Serviços e Cestão de Participações, Lda - "Nunca foi

Ponto seis: Análise de proposta para implementação de Plataforma Digital para apoio aos

comerciantes afetados pela crise;

Ponto sete: Análise de proposta - Ano - Sistemas de lnformática e Serviços, Lda. - Subscrição do

Serviço de Preservação Digitale Plataforma de Fatura Eletrónica efaturaCov;

Ponto oito: Análise de proposta - Ano - Sistemas de lnformática e Serviços, Lda. - fornecimento de

certificados digitais qualificados para assÌnatura eletrónica na Plataforma Eletrónica de Contração

Públia - anoCov

Ponto nove: Análise de proposta - Ano - Sistemas de informática e Serviços, Lda. - fornecimento de

um pack especial de assinatura para Tribunal de Contas, que inclui o Certificado Digital + Validação

Ponto dez: Proposta para realização de Formação - AEDREL - "CPA - ATUALIZAçÃO; A lmportância

das Alterações da Lei n." 7212O2O, de dezasseis de novembro - O Regime Excecional e Transitório de

Si m plificação de Procedimentos Ad mi nistrativos; .......................

Ponto onze: Participação na iniciativa do Município "Ano Francisco Lobo" -Atribuição de topónimos

com o nome relacionado com o poeta;

Ponto doze:Voto de Louvor-Conservatório lnternacÌonal de Ballet e Dança Annarella Sanchez; ...........

Ponto treze: lnformações do Presidente. .................

Ponto catorze: Licenciamento de publicidade; .................................

Ponto quinze: Emissão de certificados de insuficiência económica;

Estavam presentes o PresÌdente, 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

A sessão foi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente
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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Ponto um: O Presidente aprovara, a cinco de fevereiro, a alteração número sete, do Orçame da
Despesa.

O Executivo tomou conhecimento

Ponto dois: Reclamação relativa a acidente no Cemitério de Cândara dos Olivais. ....

A Sra. Ana Piedade enviou uma reclamação à Junta Freguesia expondo um acidente que ocorreu

com a sua avó, Maria lnácia da Piedade, no passado dia trinta de janeiro, no cemitério de Cândara

dos Olivais.

Como consequência da existência das placas com numeração das campas terem sido alteradas e

colocadas literalmente no local de passagem dos utilizadores, indevidamente sinalizadas e em local

impróprio, a Sra. Maria da Piedade tropeçou numa das placas e bateu com a cara numa outra placa,

resultando num corte na face junto ao olho, o qual teve de sersuturado e escoriações no joelho e

mão. Deste acidente, os seus óculos ficaram também danificados, estando a armação partida e a

lente solta. Neste sentido, solicita o ressarcimento dos danos materiais causados, nomeadamente
os óculos. Alertou também para a necessidade de limpeza e manutenÇão/vÌgia do cemitério, com

Após análise, o Executivo decidiu dar seguimento ao processo junto da nossa Seguradora, e solicitar

o envio do Auto de Notícia da PSP, bem como comprovatìvos das despesas tidas em consequência

direta do acidente

O Executivo decidiu também efetuar algumas medidas relativamente aos cemitérios, a referir no

ponto seguinte.

O Executivo deliberou, levar a efeito as seguintes medidas:

o Colocaravisos/regras nasentradasdos Cemitérios;..............r.............

. Melhorar os acessos; .......

. Notificar os proprietários das irregularidades detetadas, com ordem para regularização; ..........

r Anexar aos Alvarás as regras/regulamento dos cemitérios. ....

Ponto quatro: Acidente na via pública

A Sra. Maria Madalena de Jesus Bernardes Silva, solicitou que seja analisado novamente o processo

relativo ao acidente que ocorreu na via publica provocado pelo mau estado da rua.

O Executivo já deliberou anteriormente, considerando não haver prova de que o acÌdente tenha sido

causado porfactos imputáveis à União das Freguesias de Marrazes e Barosa, e não havendo, para o

efeito, lugar a qualquer ressarcimento dos danos causados, perante a ocorrência. O assunto foi

também remetido à Câmara Municipal de Leiria, para análise do gabinetejurÍdico.

Neste seguimento, a após novo pedido por parte da requerente/reclamante, alegando reunir todos

os requisitos e provas do acÌdente, nomeadamente testemunhos, o Executivo deliberou remeter
novamente o processo à seguradora, para emissão de parecer.
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Ponto cinco: A empresa Miroma - Serviços e Cestão de Participações, Lda. envìou um e-mail, dando

conhecimento do desenvolvimento de um automatismo, com vista a simplificar e agilizar o processo

de comunicação ao Portal BASE dos procedimentos do tipo {uste Direto Simplificado (ADS). Trata-

se do Serviço de lmportação e Comunicação de {ustes Diretos Simplificados ao Portal BASE, que

garante rapidez e simplicidade no processo de importação e comunicação de ADS, ganhos de

tempo e otimização de recursos, redução do erro, importação em massa de ADS, entre outros

O Executivo analisou a informação, contudo, decidiu não aderir a este serviço.

Ponto seis: A empresa Apetecível Diálogo, Lda. deu a conhecer os seus serviços, e apresentou uma

ferramenta digital, desenvolvida face à situação pandémica que se vive, e que permite às diversas

entidades colocar os seus produtos à venda online, conseguindo assim continuar a desenvolver o

seu negócio. Neste contexto, enviou, para apreciação uma proposta, que se descreve numa

oportunidade para os fregueses comerciantes, atualmente afetados por esta crise, e uma iniciativa

de apoio à freguesia, e que certamente terá o devido reconhecimento por parte da população.

O Executivo analisou o conteúdo da proposta apresentada, tendo decidido levar o assunto à próxima

reunião de Junta, para deliberação.

Ponto sete: O Executivo analisou a proposta apresentada pela empresa Ano - Sistemas de

lnformática e Serviços, Lda., relativa à subscrição da plataforma de fatura eletrónica efaturaCov e

serviço de preservação digital. A disponibilÌzação do serviço está contextualizada no âmbito do

serviço de subscrição da plataforma eletrónica de contratação pública anoCov

Ficou decidido não aderir a esta proposta...

Ponto oito: A empresa Ano - Sistemas de lnformática e Serviços, Lda. enviou uma proposta para

fornecimento de certificados digitais qualificados para assinatura eletrónica na Plataforma

Eletrónica de Contração Públia - anoCov

O Executivo decidiu aprovar a proposta, pelo valor de l25,OO€ (cento e vinte e cinco euros), válida

por um ano. Será remetido o respetivo pedido de cabimento à empresa de contabilidade.

Ponto nove: O executivo analisou a proposta apresentada pela empresa Ano - Sistemas de

informática e Serviços, Lda., para fornecimento de um pack especial de assinatura para Tribunal de

Contas, que incluÌ o Certificado Digital + Validação Cronológica, garantindo todas as condições

impostas pelo novo diploma 1e9a1...............

O Executivo decÌdiu não aderir a esta proposta. ..........

Ponto dez: A AEDREL encontra-se a promover um Curso Breve intitulado "CPA - ATUALIZAçÃO: n
lmportância das Alterações da Lei n." 7212O2O, de dezasseis de novembro - O Regime Excecional e

Transitório de Simplificação de Procedimentos Administrativos", que decorre entre os dias dois e

vinte e nove de março, através da plataformaZoom. Cada inscrição tem o custo de 12O,OO€ (cento e
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Foi decidido inscrever as colaboradoras Marina Oliveira e Rute Martins para realização desta

formação. Será remetido o respetivo pedido de cabimento à empresa de contabilidade

Ponto onze: O MunicÍpio de LeÌria deu conhecÌmento de que o corrente ano de dois mil e vinte e

um será assinalado como o Ano Francisco Rodrigues Lobo em Leiria, sublÌnhando assim os

quatrocentos anos da morte do poeta. O programa da íniciativa prevê concertos de música, teatro,

concurso literário, ilustração infantil e de fotografia, reedÌção da obra e a realização de um congresso

científico. Neste âmbito, convidou a Junta de Freguesia a integrar este programa através de um

levantamento da toponímia da freguesia e da atribuição do nome do poeta ou nomes com ele

relacionados durante este ano, tendo enviado algumas propostas para apreciação da Junta.

O Executivo decidiu integrar esta iniciatÌva, tendo decidido efetuar um levantamento das ligações

que o poeta tinha com a União das Freguesias de Marrazes e Barosa, e estudar este projeto

juntamente com as associações e artistas pertencentes à freguesia.

Ponto doze: O Executivo deliberou atribuir um Voto de Louvor ao Conservatório lnternacional de

Ballet e Dança Annarella Sanchez, pelo trabalho de excelência desenvolvido, prestígÌo e notoriedade

que tem trazido à nossa região, congratulando a escola de dança pela participação dos três

bailarinos, António Casalinho, Francisco Comes e Laura Viola no Prix de Lausanne, na final, e pela

conquista do primei ro I uga r por Antón io Casa li n ho. ................

Ponto treze: O Presidente prestou as seguintes informações: ....................

r O Município de Leiria enviou a Convocatória para a próxima Assembleia Municipal de Leiria,

que terá lugar no dia doze de fevereiro, pelas vinte horas, por videoconferência;

. A pedido da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, a Junta de freguesia está também a

garantir o apoio do transporte de refeições aos alunos com atribuição de subsídio;

. O colaborador Adelino Silva deixou de prestar serviços como colaborador da Junta, tendo a

Junta de Freguesia rescindido o contrato existente com o mesmo; ..

. o colaborador Tiago Silva enviou um e-mail, no dia oito de fevereiro, rescindindo os serviços

prestados com a Junta de Freguesia, com efeitos imediatos; .................;.........

. O MunicÍpio de Leiria deu conhecìmento de que, foi deferida a retificação do Topónimo "Rua

Florentino de Oliveira", no lugar de Casal do Cego, pertencente à União das freguesias de

Marrazes e Barosa; ......

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

aprovada a colocação de um sinalde informação H4 (estrada sem saída), na Travessa do Rìo

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

aprovada a colocação de dois sinais Cl3 (proibÌção de exceder a velocidade máxima de

30Km/h), na Rua 25 de Novembro de 1975, em Marrazes;

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

acordo com o solicitado no passado dia quatro de novembro, foi aprovada a colocação de

sinalização junto à Escola Básica de Gândara dos Olivais:

(c
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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

- Rua Escritor Ferreira: um sinal de perigo Al4 (crianças);

- Rua da Sardoa: um sinal de perigo Aì4 (crianças);.....................

- Rua de São Martinho: um sinal de perigo Aì4 (crianças).

O Agrupamento Escolar D. Dinis enviou um ficheiro com as informações dos Conselhos

Pedagógicos realizados durante o mês de janeiro de dois mil e vinte e um. Enviou também

o ficheiro com o Projeto Cultural do Agrupamento, documento que deverá ser apreciado

pelo Conselho Ceral na próxima reunião de março (data ainda a definir);

AVereadora da Câmara Municipal de Leiria, Dra. Catarina Louro, enviou, para conhecimento

e devidos efeitos, os seguintes despachos e editais:

- Despacho n." 23 | Edital." 30, de vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e um -

Funcionamento dos Mercados do concelho de Leiria (até catorze de fevereiro de dois mil e

a

- Despacho n." 24 | Edital." 3.l, de vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e um - Estado de

emergência - medidas extraordinárias de combate à propagação da doença COVI D 19:

proibição de acesso a espaços públicos (até catorze de fevereiro de dois mil e vinte e um); ....

AAutoridade Nacionalde Emergência e Proteção Civil enviou, para conhecimento e devidos

efeitos, o Decreto n." 3-D2O21 de vinte e nove de janeiro - Regulamenta o Estado de

Emergência decretado pelo Presidente da República.;

O Sr. Avelino Ribeiro enviou um texto, elaborado por si, face aos tempos de confinamento

que atravessamos. O texto será publicado com a sua autorização e será enviado um

agradecimento ao autor pelo texto enviado;

O Projeto Refood deu a conhecer a atividade desenvolvida no ano de dois mil e vinte, no

seguimento do apoio dado pela Junta de Freguesia para o desenvolvimento da sua

atividade, o qual muito agradeceu, salientando ter sido um grande contributo para a

eliminação do desperdício de alimentos e a fome, envolvendo toda a comunidade numa

causa comum. O ano de dois mil e vinte foi um ano afetado pela pandemia, com o
encerramento temporário de muitas fontes de alimentos, contudo, com a ajuda preciosa de

todos os parceiros e voluntários, foi possível à Refood manter a sua missão e atividade, que

tem vindo a ser recuperada gradualmente e já está, de novo, a atingir os valores anteriores

a

Em dois mil e vinte e um, o MunÌcípio de Leiria assinala os quatrocentos anos da morte do

poeta Francisco Rodrigues Lobo, com um programa variado e que deverá chegar a

múltiplos públicos. Neste âmbito, enviou convite para uma reunião acerca da toponímia do

concelho relacionada com o poeta e a sua obra, a realÌzar no dia 3 de fevereiro, pelas

dezassete horas e trinta, por videoconferência

O Executivo deliberou emitir oarecer favorável:

o Nada a opor ao pedido de licenciamento de PUBLICIDADE - Processo211A9, requerido por

FICURA PLURAL UNIPESSOAL, LDA., a colocar no estabelecimento sito na Avenida Adelino

Amaro da Costa, Lote 3, Piso ì, Esc.3, lugar desta União das Freguesias.
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Cemitério de Marrazes, com o número mil seiscentos e vinte e oito, a pedido de Maria

Augusta Reis Teixeira, nas condições habituais e em vigor na União das Freguesias de

Marrazes e Barosa.

Cemitério de Marrazes, com o número mil seiscentos e vinte e seis, a pedido Dália Margarida

Lopes Almeida, nas condições habituais e em vigor na União das Freguesias de Marrazes e

Barosa

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. .........

nte:

Tesoureiro:

Vogal

Vogal

às.â.Í::P-.......

:zì. ..í.............

a

a
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