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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA ruÚVenO CENTO E OTTENTA E QUATRO

Aos dois dias do mês de março 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: Orçamento - Obras no Lavadouro da Cândara dos Olivais/ Fonte das Calantes; .........................

Ponto dois: Recolha de monos- procedimentos a adotar/ Ecopontos na freguesia; .........................

Ponto três: Minuta de Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências - Placas

Toponímicas e Sina lização Vertica I não i lu mi nada; ...................

Ponto quatro: Análise de orçamento - Reportagem fotográfica para lançamento da segunda fase

do Projeto "Rearborização - Meter as mãos na Mata";

Ponto cinco: Programa comemorativo que assinala os quatrocentos anos da morte de Francisco

Ponto seis: Pedido de apoio para livro infantil-Tânia Bailão Lopes;

Ponto sete: Associação lnpulsar - CLDS 4C - lniciativa para comemoração do Dia Mundial da Árvore;

Ponto oito: Pedido de colaboração / desenvolvimento de parceria - Juventude da Cruz Vermelha

Portuguesa (JCVP) da Estrutura Local de Leiria - combate ao lsolamento provocado pelo COVID l9

Ponto nove:Análise de proposta da empresa lncentea - Licenciamento de endereço de e-mail; ............

Ponto dez: Análise de orçamento para plantação de flores e aplicação de química no Cemitério de

Marrazes;

Ponto onze: Análise de orçamentos para aquisição de saltitão;

Ponto doze:Análise de orçamento para aquisição de dois monitores- empresa PCDICA, Lda.; ................

Ponto treze: Pedido de colaboração - Direção Ceral de Reinserção Social e Serviços Prisionais -
Trabalho a Favor da Comunidade - Filomena Maria Sardinha Pereira;

Ponto catorze: Licenciamento de obras;

Ponto quinze: I nformações;

Ponto dezasseis: 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 TeÌxeira.......................

A sessão foi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.

Ponto um: O Executivo deliberou aprovar o orçamento apresentado por Manuel Marques de Sousa,

para realização de obras no Lavadouro da Cândara dos Olivais / Fonte das Calantes, pelo valor de

I.560,00€ (mil quinhentos e sessenta euros), mais l.V.A. Será remetido o respetivo pedido de

cabimento à contabilidade.
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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Ponto dois: O Executivo decidiu que o Parque recolha de monstros na Barosa será colocado na Rua 
O 1

D. Maria, Barosa, em local fechado. A abertura do mesmo será feita com um funcionário presente-\
às quartas-feiras, tal como acontece no contentor Ìnstalado no Estaleiro, em Marrazes. ...............................

Ficou também decidido coordenar com a Câmara Municipal de Leiria, uma ação de sensibilização

na zona da Barosa e proceder à elaboração de um mapa dos diferentes ecopontos na freguesia, com

as regras básicas da triagem, etc.

Ponto três: Apreciado e discutido o teor da minuta do Contrato lnteradministrativo de Delegação

de Competências nas Juntas de Freguesia, a celebrar com o MunicípÌo, em matéria de placas

toponímicas e sinalização vertical não iluminada, no que se refere à aquisição, colocação,

manutenção e conservação, o Executivo deliberou a aprovação da mesma, por unanimidade.

Ponto quetro: O Executivo analisou a proposta apresentada pelo fotógrafo Cil Álvaro de Lemos, para

realização de reportagens fotográficas, tendo o mesmo proposto a realização de uma avença

mensal, onde o valor seriam IOO,OO€ (cem euros) por cada reportagem efetuada. O Executivo

decÌdiu não avançar com a avença mensal.

O fotógrafo apresentou também orçamento, no valor de IOO,O0€ (cem euros), para realização da

reportagem fotográfica da segunda fase do Projeto "Rearborização - Meter as mãos na Mata", tendo

ryf
f

Ponto cinco: No âmbito do programa comemorativo que assinala os 4OO anos da morte de

FrancÌsco Rodrigues Lobo, o MunicÍpio solicitou o preenchÌmento de um formulário com indicação

das atividades que serão desenvolvidas pelas freguesias e união das freguesias, com o objetivo de

O Executivo decidiu convidar alguns artistas a retratar em fotografia/pintura/desenho/ilustração, um

dos poemas de Francisco Rodrigues Lobo, e no dia do equinócio doVerão, a vinte e um de junho,

fazer a apresentação dos resultados finais em livro digital. O poema tem dez estrofes. Serão

convidados cinco artistas, no sentido de cada um ficar com duas estrofes. Ficou decidido que o

montante a disponibilìzar serão l5O,OO€ (cento e cinquenta euros) por artista.

Ponto seis: A escritora e ilustradora Tânia Bailão Lopes, enviou e-mail dando conhecimento, de que

escreveu um novo livro infantil chamado "ATraça e a Borboleta", cujo prefácio foi escrito pela Dra.

Milu Pombo, proprietária e dÌretora da farmácia da Barosa. A escritora estudou na Escola Básica da

Barosa etem uma grande ligação a esta localidade. Este livro conta a história de uma traça e uma

borboleta que, apesar de não se conhecerem, detestam-se. Retrata o facto de todos sermos

diferentes e não nos devermos julgar pelas aparências, e pretende sensibilizar crianças e adultos

para o respeito pelas diferenças......................

Neste sentido, solicitou a colaboração da Junta na aquisição de alguns exemplares

O Executivo decidÌu adquirir catorze exemplares, pelo valor de IO,OO€ (dez euros cada), para oferta

de um livro a cada escola e jardim de infância da freguesia. Será remetido o respetìvo pedido de

cabimento à empresa de contabìlidade
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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Ponto sete: O Projeto CLDS - 4C, da Associação lnpulsar propôs a dinamização conjunta de uma

iniciativa para comemoração do Dia Mundial da Árvore que se assinala a vinte e um de março. Assim

sendo, tomando conhecimento de que vão ser plantadas seis mil árvores na Mata de Marrazes, junto

ao Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, propôs assinalar esse dia com a participação intergeracional e

multicultural de residentes no bairro, assegurando uma iniciativa comunitária e de envolvimento de

todos. A iniciativa decorrerá com a garantia de que estarão asseguradas todas as regras de

distanciamento, agendando com cada residente um horário, efetuando registo fotográfico e/ou

imagem dos mesmos a plantar, regar e até assinalar a árvore com a data e iniciativa produzÌndo

u ma fotomonta gem fi na I com todos os i nterven ientes. .................

O Executivo aprovou a realização desta iniciativa, estando disponÍvel para planificar e colaborar com

a Associação lnpulsar na dinamização desta atividade.

Ponto oito: A Juventude da Cruz Vermelha Portuguesa (JCVP) da Estrutura Local de Leiria

manifestou interesse e disponibilidade em estabelecer/desenvolver uma parceria de colaboração

no que tange ao combate ao lsolamento provocado pelo COVI D 19. ....................

Em concreto, a JCVP de Leiria, em articulação com a Junta de Freguesia, pretende celebrar um

protocolo de colaboração que visa regulamentar as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto

denominado "UNlDOS NO ISOLAMENTO", com vista ao desenvolvimento de atividades e inicìativas

dirigida aos cidadãos residentes na União das Freguesias de Marrazes e Barosa e sinalizados pela

mesma. A toda a população, pretendem dar respostas aos seguintes nÍveis: ida às compras (bens

essenciais); ida à farmácia; outro tipo de aquisição e entrega de bens; contacto de proximidade, via

sMS/whatsApp/E-mail

As condições asseguradas pela JCVP de Leiria passam pela garantia da permanência de jovens

voluntários que assegurem uma escala de atendimento ou visìta, garantia de existência de uma

linha telefónica criada especificamente para este fim, bem como se garante a circulação para

compras e idas à farmácia ou outro tipo de bens, tendo em conta que a empresa MCoutinho de

Leiria se predispôs a assegurar a cortesia de uma viatura para este fim

Da parte da União das Freguesias de Marrazes e Barosa, solicita a comparticipação das despesas de

deslocações e/ou refeições que tenham que ser tomadas pelos voluntários durante o exercício das

(

O Executivo considerou a iniciativa de grande importância e decidiu agendar reunião, para melhor

abordar o assunto, para posterior decisão.

Ponto nove: O Executivo deliberou aprovar o orçamento apresentado pela empresa lncentea, para

licenciamento dos endereços de e-mail da Junta de Freguesia (presidente@ufmb.pt;

secretaria@ufmb.pt; e contabilidade@ufmb.pt) pelo valor de 122,4C,€ (cento e vinte e dois euros e

Ponto dez: O Executivo analisou o orçamento apresentado por Florestino Jardins, Lda., para

plantação de flores e aplicação de produtos químicos no cemÌtério de Marrazes, pelo valor de

4335,26€ (quatro mil trezentos e trinta e cinco euros e vinte e seis cêntimos).
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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Após análise da proposta e respetivos valores, o Executivo decidiu solicitar mais orçamentos a outras
(

Ponto onze: O Executivo analisou duas propostas para a aquisição de uma máquina SaltÌtão, tendo

analisado as seguintes propostas:

o Maferval - Máquinas e Equipamentos, Lda. - Saltitão, modelo SP 70, a gasolina - 1549,80€

(mil quÌnhentos e quarenta e nove euros e oitenta cêntimos);

. Luís Moreira - Saltitão MIKAZA MTX-7OE - 2160,00€ (dois mil cento e sessenta euros), mais

Ficou decidido avançar com a proposta da empresa de Luís Moreira, uma vez que o equipamento

tem as características pretendidas. Será remetido o respetivo pedido de cabimento à empresa de

contabilidade

Ponto doze: O Executivo deliberou aprovar o orçamento apresentado pela empresa PCDICA, Lda.,

para aquisição de 2 (dois) monitores Asus 27 - VZ279HE-W 9OLMO2XD - BO147O, pelo valor total de

302,58€ (trezentos e dois euros e cinquenta e oito cêntimos)...............

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

Ponto treze: No seguimento do pedido de colaboração da Direção Ceral de Reinserção Social e

Serviços Prisionais (DCRSP), o Executivo deliberou, por unanimidade a colocação de Filomena Maria

Sardinha Pereira, para o cumprimento de cento e trinta e cinco horas de trabalho comunitário, a

iniciar em data a definir. O cumprimento da medida será de acordo com o seguinte:

. Tipo de trabalhofunções: Assegurar a Limpeza e conservação das instalaçôes da Junta de

Freguesia; limpeza da Mata de Marrazes e Aldeia do Desporto; proceder à remoção de lixos

e equiparados; varredura e limpeza de ruas; realizar tarefas de arrumação e distribuição;

executar outras tarefas simples, não especificadas, de caráter normal;

. Local de trabalho: lnstalações da Junta/Aldeia do Desporto/Mata de MarrazeslArruamentos

da União das Freguesias de Marrazes e Barosa; ..

. Horário: Segunda a Sexta - das catorze horas e trinta minutos às dezassete horas;

. Supervisor direto: José Canário;.................................

. Supervisor do Executivo: José Carlos Confraria.

Ponto catorze: Licenciamento de obras.

P ROC ESSO: Lr 4979 /115. ........

PEDIDO DE LICENçA PARAALTERAçÃOAOPERAçÃO DE LOTEMANTO.

LOCAL DA OPERAÇÃO URSRNÍSttCn: Estrada dos Marinheiros, Lotes 4 e 5 - União das

Freguesias Marrazes e Barosa. ..........

REQUERENTE: Construções Delgil, Lda., com sede em Rua Vale Salgueiro,23, Carnide.

Relativamente ao processo em referência, o Executivo não vê inconveniente no pedido de Alteração

de Loteamento, com o Alvará de Loteamento número 445n982, nomeadamente nas junções dos

Lotes 4 e 5 e duas novas parcelas, num único lote. ......................
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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

O Presidente prestou as sequintes informações:

o O novo projeto do Centro Escolar de Marrazes foi apresentado em Reunião de Executivo da

Câmara Municipal de Leiria;

. Reuniu, iuntamente com o Vogal José Confraria, e o arquiteto e equipa ADARQ

projetos de especialidades da nova Sede da União das Freguesias de . '
./t

. Reuniu, por videoconferência, com o gerente da agência Eurobic, o Sr. Luís Pereira,

relativamente ao ATM instalado no edifício do Salão Social;

o Tiveram inícìos os procedimentos para se proceder à pintura do Pavilhão Desportivo de

Marrazes, aquisição de viatura e varredora;

. O Laboratório Tomaz enviou, para conhecimento e devidos efeitos, o relatório da análise das

águas do Fontanário do Picheleiro e do Fontanário da Barosa. Os resultados das análises

demonstraram que a água do Fontanário do Picheleiro está adequada ao consumo,

contudo, a água proveniente do Fontanário da Barosa está imprópria para consumo, tendo-

se verificado a presença de bactérias coliformes e de Clostridium'

. A Vereadora do Município de Leiria, Dra. Ana Esperança, solicitou a colaboração da Junta de

Freguesia, no âmbito da vacinação que está a ser feita à população, no sentido de serem

reportados os pedidos efetuados para o transporte, no dia da vacinação no Estádio

Municipal de Leiria. A informação deverá ser enviada para o e-mail vribeiro@cm-leiria.pt,

devendo constar o nome completo do utente, morada, contacto telefónico, dia e hora da

vacinação, grau de autonomia (exemplo: cadeia de rodas etc.). A informação foi divulgada

por todos os elementos do Executivo e funcionários;

. A empresa Recheio deu a conhecer o catálogo com os Cabazes de Ajuda de Bens Essenciais,

compostos por produtos considerados bens essenciais, em três ofertas diferenciadas. Na

compra de cinco cabazes, o Recheio oferece um cabaz no valor de quinze euros;

. A ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias enviou, para conhecimento, o e-mail da

Plataforma Rede que está a promover a sensibilização/motivação da Comunidade e dos

Cidadãos em geral para a necessidade de serem Organizadas Casas se Transição, Saída e

para Cumprimento de Penas Não Privativas de Liberdade que permitam a integração dos

Homens e Mulheres que, após cumprirem penas de Prisão ou mesmo na fase pré-criminal,

possam precisar de Ajuda para não serem excluídos ou se Excluírem da Cidadania Pìena; .......

. O LIQ - Laboratório lndustrial da Qualidade deu a conhecer os seus serviços, sendo que

realizam inspeções a instalações elétricas, equipamentos desportivos e espaços de jogo e

recreio (parques infantis), às quais foi adicionado em dois mil e vinte o equipamento de

fitness de ar lìvre e de atividades de aventura; ..................

. O Município de Leiria deu conhecimento de que, foi deferida a atribuição do Topónimo "Rua

da Fazenda", no lugar de Janardo. Os CTT deram também conhecimento da atribuição de

código postal ao referido arruamento;.........................

.t
/,t

7relativamente aos

Marrazes e Barosa;
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. A Divisão de Mobilidade e Trânsito do MunicÍpio de Leiria deu conhecimento de que se

procedeu recentemente à colocação da seguÌnte sinalização: Rua Marco da Légua, junto ao \/
entroncamento com a EN 242, na localidade de Carreira de Água - Um sinal de cedência d-\
passagem 82 (Paragem obrigatória); .........

a A FRECAL Consultoria Autárquica e Formação enviou, para conhecimento,

informação/notas que elaborou para as Freguesias, relativamente ao Orçamento do Estad

de dois mil e vinte e um; .............

o A assembleia de freguesia reúne em quatro sessões ordinárias anuais, em abril, junho,

setembro e novembro ou dezembro, convocadas com uma antecedêncìa mínima de oito

dias por edital e por carta com aviso de receção ou protocolo. A apreciação do inventário dos

bens, dÌreitos e obrigações patrimoniais, a respetiva avaliação e a apreciação e votação dos

documentos de prestação de contas do ano anterior devem ter lugar na primeira sessão. .......

r I empresa Lusaconta - Contabilidade e Fiscalidade, Lda., remeteu informações

relativamente à Prestação de Contas para dois mil e vinte, tendo elaborado um resumo das

informações mais úteis; .........

r A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, remeteu, para

conhecimento e devidos efeitos, o Decreto do Presidente da República n." 21-A-2O21de vinte

e cinco de fevereiro - Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na

verificação de uma situação de calamidade pública

Relativamente ao Concurso levado a efeito. oara Venda de uma parcela de terreno remanescente

da ZICOFA, o Presidente do Júri do Concurso, Rui Caseiro (Tesoureiro), prestou as sequintes

i nformações: ...........

. Procedeu-se à abertura das propostas, no presente dia dois de março, tendo o júri do

concurso (Ruì Caseiro, Catarina Dias e José Confraria) apreciado as propostas recebidas, em

carta fechada, para alienação da parcela remanescente da ZICOFA. Estìveram também

presentes os senhores Ruì Ferreira Carreira e llda Marta Passadouro Ferreira Carreira, como

representantes da empresa MACOLUSA - Materiais de Construção, S.A., contribuinte n.o

503522015. Procedeu-se à abertura da proposta apresentada pela empresa MACOLUSA -
Materiais de Construção, S.4., tendo o júri analisado e deliberado admitir a mesma, por esta

se encontrar em conformidade com as condições estabelecidas no procedimento.

Seguidamente, o júri procedeu à apreciação da proposta em função do critério de

adjudicação estabeìecido no anúncio de venda (proposta com o valor mais elevado), tendo

sido a mesma adjudicada, sendo a única proposta apresentada, de acordo com o seguinte:

CLASSIF CONCORRENTE VALOR / m2

I MACOLUSA - Materiais de Construção, S.A. 75,05€

(f
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Ponto dezasseis: Foi deliberado, por unanimidade, emitir os seguÌntes atestados de insuficiência

económica:

. MARIA DO ROSARIO, residente na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Lote 1,7." D,Terraços do Liz,

Arrabalde da Ponte, para efeitos de candidatura ao Arrendamento do Município de Leiria,

em como o seu Agregado Familiar é composto por si, e pelo seu marido, e residem na área

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

Atendimento e Acompanhamento Social. ..

r SURESH KUMAR BALAMI, residente na Rua Nossa Senhora do Amparo, n." 2, Casa "E",

Arrabalde da Ponte, para efeitos de candidatura ao Arrendamento do MunicÍpio de Leiria,

em como o seu Agregado Familiar é composto por si, pela esposa e pelas duas filhas, e

residem na área do Município de Leiria há mais de três anos, conforme o testemunho do

SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.

o RECINA MARIA SILVA PEREIRA ALMEIDA, residente na Rua Álvaro Pires de Miranda, n." lO7,

Lote 46, Águas Furtas - Quinta de Santo António, para efeitos de candidatura ao Fundo

Municipal de Emergência Social do MunicÍpio de Leiria, em como o seu Agregado FamÌliar

é composto pela própria e pelo filho, e residem na área do Município de Leiria há mais de

três anos, conforme o testemunho do SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento

Social...

r PAULO FERNANDES PAIS, residente na Praceta António Leitão Zúquete, Lote 4, 3.o Dto.,

Baìrro das Almoinhas, para efeitos de candidatura ao Fundo Municipal de Emergência Social

do Município de Leiria, em como o seu Agregado Familiar é composto por si, pela

companheira e pelo filho, e residem 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 ser assinada, por todos os presentes. ......................

fla: t^4

Tesoureiro:

Vogal

Vogal

**r.c!.,...
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