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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NUMERO CENTO E OITENTA E DOIS

Aos vinte e dois 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

Ponto dois: Conse I ho Eco- Escolas - Associação "Os Ma I meq ueres";

Ponto três: Análise de Orçamento-Aquisição de Serrote de Fita e Cavalete de Apoio;

Ponto quatro: Tra ba I ho a Favor da Com u n idad e - Aziz Ka lda;

Ponto cinco:Trabalho a Favor da Comunidade- Sílvia Oliveira;

Ponto seis: Acordo de parceria entre a União das Freguesias de Marrazes e Barosa e a Escola

Monsenhor José Calamba de Oliveira;........................

Ponto sete: Ação de reflorestação da Mata de Marrazes/Apoio da empresa PRF;

Ponto oito: lnformações do Presidente; ...........

Ponto nove: Emissão de certificados de insuficiência económica;

Ponto dez: Cemitérios: Emissão de AIvarás.

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 TeÍxeira; e o

A sessão foi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.

Ponto um: Estando em curso o processo de avaliação dos trabalhadores (SIADAP), o Executivo

abordou o assunto, relativamente à avaliação dosfuncionários.

Ponto dois: A Associação "Os Malmequeres", deu conhecimento da sua adesão ao Eco-Escolas e

enviou convite para a Junta de Freguesia ser parceira neste projeto.

O Executivo decidiu aceita o convite, passando a Junta afazer parte do Conselho Eco-Escolas da

Associação "Os Malmequeres". Neste seguimento, a Associação enviou convite para uma reunião, a

realizar no dia vinte e cinco ou vinte e seis de fevereiro. A Secretária disponibilizou-se para participar

na reunião, porvideoconferência, no próximo dia vinte e cinco de fevereiro.

Ponto três: O Executivo analisou o orçamento apresentado pela empresa Maferval - Máquinas e

Ferramentas, Lda., tendo decidido proceder à aquisÌção de um Serrote de fita e Cavalete de Apoio,

pelo valor de 1066,66€ (mil e sessenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos). Será remetido o

respetivo pedido de cabimento à empresa de contabilidade.
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Ponto quatro: A
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Direção Ceral de Reinserção Social e Serviços PrisionaÍs (DCRSP) solicitou a {

À
colaboração da Junta para a colocação do Sr. Aziz Kalda para prestação de trabalho comunÌtário. O

mesmo foi condenado pela prática de crime de venda de produtos com marca contrafeita.

O Executivo deliberou solicitar à técnica da DCRSP, que está a acompanhar o processo, informação

sobre o número de horas a realizar e também relativamente à experiência profissional do arguido,

uma vez que esta informação não vinha no pedido efetuado.

Ponto cinco: Relativamente à prestação de Trabalho a Favor da Comunidade, por parte de Sílvia

Marisa Rasteiro de Oliveira, a mesma não compareceu nas últimas duas terças-feiras, conforme

havia sido combinado. Apenas esteve presente no primeiro dia, dois de fevereiro, tendo efetuado

três horas e meia.

Por este motivo, e pelos constrangimentos causados, o Executivo entendeu que ficará sem efeito a

continuidade do cumprimento da medÌda, na União das Freguesias de Marrazes e Barosa e decidiu

informar a Direção Ceral de Reinserção e Serviços Prisionais da decisão tomada.

Ponto seis: Acordo de Parceria - Escola Monsenhor José Calamba de Oliveira.

(O Presìdente, Poulo Clemente, nõo portìcipou no discussõo/delìberoçõo deste ponto, por motivos

de eventuois conflitos de interesse).

O acordo de parceria tem como objetivo estabelecer, entre as duas entidades, a partilha de

experiências e atividades culturais, na prossecução de objetivos que se estabeleçam em comum

entre ambas, nos campos da educação, da cultura e da intervenção cÍvÌca e comunitária; assim

contribuindo (ambas) para a qualificação profissional dos alunos da Escola Monsenhor José

Calamba de Oliveira e agindo de forma concertada para o desenvolvimento e coesão territorial onde

as duas entidades se inserem.

O Executivo analisou o acordo proposto, tendo deliberado a aprovação do mesmo. .....

Ponto setê: No âmbito do projeto de rearborização - "Meter as mãos na mata", a empresa PRF Cás,

Energia e Construção, sediada em Leiria, disponibilizou-se para comparticipar com as despesas para

a ação de reflorestação da Mata de Marrazes, promovendo este projeto da União das Freguesias de

Marrazes e Barosa, com a plantação de seis mil árvores de espécies autóctones e indicadas para o

local. Associa-se assim ao projeto, para desenvolvimento do Plano de Cestão Florestal da Mata dos

Marrazes. A ação terá lugar no dia seis de março, e será integrada na celebração do trigésimo

anÌversário da empresa. Nesta ação, serão plantadas as espécies autóctones: Amieira, Medronheiro,

Freixo Comum, Carvalho Português, Salgueiro Branco e Castanheiro......................

Para concretização desta ação, o Executivo solicitou orçamento aos Viveiros da Cândara dos Olivais,

para aquisição das árvores e do material necessário. O valor total é de13.087,72€ (treze mil oitenta

e sete euros e setenta e dois cêntimos), tendo o Executivo aprovado o orçamento proposto.

O orçamento foi apresentado à empresa e a própria empresa irá retribuir esse valor à Junta de

Freguesia, apoiando assim este projeto.
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Ponto oito: O Presidente prestou as seguintes informações: ...

. A Divisão de Mobilidade e Trânsito da Câmara Municipal de Leiria, deu conhecimento, de

quefoi aprovada a colocação de um sinal Cl5 (estacionamento proibido), na Rua Bernardo

Oliveira Cordalina, em Leiria Care; .............

o O Município de Leiria deu conhecimento de que foi deferida a retificação do Topónimo

Travessa Nova do Olival, no lugar de Cândara dos Olivais, e pertencente à União das

freguesias de Marrazes e Barosa;

o AVereadora da Câmara Municipal de Leiria, Dra. Anabela Craça, enviou, para conhecimento,

o ofÍcio relativo ao movimento anual da rede escolar para o ano letivo dois mil e vinte e um,

dois mil evinte e dois - educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico. Neste âmbito,

foì dado conhecimento de que, considerando a suspensão das obras do Centro Escolar de

Marrazes, manter-se-ão em funcionamento a Escola Básica de Marrazes n." ì, o Jardim de

lnfância da Quinta do Amparo, Marrazes, e o Jardim de lnfância de Bairro das Almoinhas.

Leiria. Relativamente ao Centro Escolar de Marrazes, tendo sido celebrado acordo com a

empresa que abandonou a obra, o processo de revisão do projeto está em fase de conclusão,

pelo que a qualquer momento será lançado novo concurso;

r O Município de Leiria enviou, para conhecimento, o despacho do Sr. Presidente de Câmara

sobre as feiras e mercados do concelho de Leiria, como previsto no Decreto do Presidente

da República e do Decreto do Conselho de Ministro que regulam o Estado de Emergência;

. A Divisão de Mobilidade e Trânsito da Câmara Municipal de Leiria, deu conhecimento de

que se procedeu à alteração da programação para intermitente, no período entre as vinte e

duas e as sete horas do dia seguinte, do sistema semafórico instalado no cruzamento da

estrada dos Marinheiros com a Rua da Matinha e Rua Álvaro Pires de Miranda, à semelhança

do que acontece noutros sistemas semafóricos instalados na zona urbana de Leiria;

. A Câmara Municipal de Leiria, remeteu, para conhecimento, informação detalhada relativa

à função de Coordenador de Freguesia, no âmbito dos "Censos2O2l". Remeteu também

informação adicionalfacultada pelo Delegado Sub-Regional: "Após o dia 25, os Presidentes

de Junta de Freguesia serão contactados pelo Delegado Municipal para indicarem quem

assumirá as funções de Coordenador de Freguesia e começarem a planear a operação.

Enviou também uma tabela com os dados relativos aos recenseadores a atribuir a cada

freguesia (sujeito a alterações). Os recenseadores deverão ter uma candidatura no sistema

para poderem ser selecionados. As candidaturas estão abertas até ao dia vinte e um de

feverei ro em httos://censos.i ne.pt

Ponto nove: Foi delÌberado, por unanimidade, emitir o seguinte atestado de insuficiência

-Y

. ANA MARIA ROSA NOBRE, residente na Rua Dona Clória Barata Rodrigues, Lote 3,2." Dto.,

para efeitos de candidatura ao Fundo Municipal de Emergência Social do Município de

Leiria, em como o seu Agregado Familiar é composto por si, pelo seu marido e filha, e
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residem na área do Município de Leiria há mais de três anos, conforme o testemunho do

SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.

Ponto doze: Cemitérios: O Executivo deliberou autorizar:

o Cemitério de Marrazes - lnumação de cinzas do falecido João Marcelínio Viegas da Costa, a

pedido de Vera Cristina Viegas dos Santos, para colocação em Ossário, nas condições

habituais e em vigor na Unìão 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 ser assinada, por todos os presentes.

Presi

fla

Tesoureiro:

Vogal:

Voga

t:
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