
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO CENTO E OITENTA E CINCO

Aos nove dias do mês de março de dois mil e vÌnte e um, pelas dezoito horas, reuniu o Executivo da

União das Freguesias de Marrazes e Barosa, em sessão ordinária, na sede da autarquia, em Marrazes,

com a seguinte ordem de trabalhos: ......................

Ponto um: Modificações do Orçamento da Despesa -Alterações número oito e nove e dez; ......................

Ponto dois: Orçamento para reservatóriovertical-Tubofuro-Tubos em PVC, S.A.;

Ponto três: Orçamento para construção de um muro de suporte de terras, na Rua José Diogo de

Oliveira Júnior;

Ponto quatro: Orçamento para aquisição de Fresa para o trator - Espírito Santo - Máquinas

Agrícolas, Lda.;

Ponto cinco: Atribuição de Topónimo - "Beco da Ti Carolina"; .....................

Ponto seis: Abertura de Procedimento para Aquisição de Material Lenhoso; .

Ponto sete: Reflorestação da Mata de Marrazes - AMITEI - Associação de Solidariedade Social de

Marrazes - Participação dos utentes e colaboradores na plantação de árvores;

Ponto oito: Atribuição de Apoio às Freguesias - Alteração de atividades e projetos;

Ponto nove: Apresentação de proposta para integração na Rede Regional do Centro de Apoio e

Proteção a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos;

Ponto dez: lnformações do Presidente; ..............

Ponto onze: Cemitérios: Emissão de Alvarás. ..

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 Vogql, Ana Cristina Santos Teixeira; e o

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

A sessão foì presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.

Ponto um: O Presidente aprovarar por unanimidade, as alterações número oito, nove e dez, do

Orçamento da Despesa, a vinte e quatro de fevereiro, e a um e quatro de março, respetìvamente. .......

O Executivo tomou conhecimento. ...........................

Ponto dois: O Executivo analisou o orçamento enviado pela empresa Tubofuro - Tubos em PVC, SA

- OrÇamento para fornecimento de um Reservatório vertical em polietileno vertical, tendo decidido

aprovar a aquisição do reservatório de 5OOO litros, pelo valor de I.008,06€ (mi e oito euros e seis

cêntÌmos), com trinta e cinco por cento de desconto, que perfaz ovalor de655,24€ (seiscentos e

cinquenta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos), mais l.V.A. à taxa legal em vigor.

Será solicitado o respetivo pedido de cabimento à empresa de contabilidade.
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Para os devidos efeitos, será necessário proceder-se à revisão da Proposta ao P.P.l., a submeter à

aprovação da Assembleia na próxima sessão.

Ponto três: O Executivo delÌberou, por unanimidade, aprovar o orçamento apresentado por Manuel

Marques de Sousa, para construção de um muro de suporte de terras na Rua José Diogo de Oliveira

Júnior, pelo valor de 1.225,OO€ (mil duzentos e vinte e cinco euros), mais l.V.A. ,4
Será remetìdo o respetivo pedìdo de cabimento à empresa de contabilidade. /n

/
Ponto quatro: O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar, o orçamento apresentado p{r
Espírito Santo - MáquinasAgrícolas, Lda., para aquisição de FRESAJOPER MOD. JF-2R 2M de largura,

- para o trator da Junta, no valor de 325O,OO€ (três mil duzentos e cinquenta euros), mais l.V.A.

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

Para os devidos efeitos, será necessário proceder-se à revisão da Proposta ao P.P.l., a submeter à

Ponto cinco: O Executivo deliberou aprovar a atribuição do topónimo "Beco da Ti Carolina", no lugar

de Marrazes, conforme solicitado pelo Município de Leiria, para definÌção de um caminho público,

em Rua das Eiras.

Ponto seis: No seguimento da venda da parcela de terreno remanescente da ZICOFA, à empresa

Macolusa, o Executivo deliberou proceder à Abertura de Procedimento para Aquisição de Material

Lenhoso, incluindo arranque dos cepos e limpeza do terreno. A aquisição será efetuada à empresa

que apresentar melhor preço e melhores condições. .............

O prazo de apresentação de propostas será de quìnze dias, devendo ser apresentadas até ao dia

cinco de abrÌ1. A abertura das propostasterá lugar no dia sete de abril.

Ponto sete: A pedido da AMITEI - Associação de Solidariedade Social de Marrazes, o Executivo

deliberou autorizar a partÌcipação dos utentes e colaboradores da instituição, na plantação de

algumas árvores na Mata de Marrazes, no âmbito do Dia da Árvore e início da Primavera, a realizar

no dÌa vinte e dois de março, conforme proposto. ...

Ponto oito: Relativamente à atribuição de Apoio às Freguesias e Uniões das Freguesias do Concelho

de Leiria - o Executivo enviou informação ao Município de Leiria, com as alterações ao Pedido de

Auxílio para a União das Freguesias de Marrazes para o ano de dois mil e vinte e um, de acordo com

o seguinte: ...

- Foi cancelado o projeto dois - "O Passeio da Freguesia" (ìO.5OO,OO€), dez mil e quinhentos euros,

dando lugar aos projetos sete "diz-me queM és - um guia incompleto da Mata dos Marrazes"; oito

"guardiões da Mata - oficinas de bio construção"; nove "54'- cinquenta e quatro minutos" (segunda

fase); e alteração do projeto um "jazzMATAzz-festivaì de música da Mata dos Marrazes"; .............................

d
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- Foi cancelado o projeto seis - "Beneficiação e ampliação do Parque de Merendas de Marrazes",

dando lugar ao projeto lO "Beneficiação da Mata dos Marrazes"

Ponto nove: O Executivo, sensível e consciente do crescente fenómeno internacional do Tráfico de

Seres Humanos, considerando o historial da União das Freguesias de Marrazes e Barosa enquanto

local de chegada e trânsito de muitos cidadãos e cidadãs estrangeiros, deliberou apresentar

proposta para integração na Rede Regional do Centro de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico de

Seres Humanos; bem como, solicitar à mesma a ação "SENSIBILIZAçÃO: tráfico de Seres Humanos

(TSH)" para ser ministrada aos funcionários administrativos desta União das Freguesias.

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

. A Direção de Reinserção Social e Serviços Prisionais deu conhecimento de que, devido à

situação pandémica que atravessamos, recebeu do Tribunal o despacho de três de março

de dois mil e vinte e um, a informar ...'já não haver interesse no cumprimento da lnjunção",

ficando sem efeito a colocação de Micael Conçalves Jerónimo para a execução de oitenta

horas de trabalho a favor da comunidade;.........

. A Wiremaze deu conhecimento de que irá ter lugar o "Fórum Autarquias do Futuro", entre

os diasvinte de abril e vinte de maio de dois mil e vinte e um, em formato online.

Serão nove painéis dedicados à modernização administratìva, apresentados por trinta e seis

oradores técnicos e/ou eleitos autárquicos; um momento de partilha de experiência e

conhecimento. Cada elemento do Executivo inscrever-se-á nos painéis que considerarem

pe rti nentes; ..........................

r A Vereadora do Município de Leiria, Dra. Catarina Louro, remeteu, para conhecimento e

devidas diligências, os documentos sobre os seguintes assuntos:

- Despacho 43 | Edital 46: Estado de Emergência - medidas extraordinárias de combate à

propagação da doença COVID-ì9: Exercício de atividade porvendedores itinerantes; ...................

- Despacho 42 1Edilal 45: Estado de Emergência - medidas extraordinárias de combate à

propagação da doença COVI D-19: Proibição de acesso a espaços públicos.

A informação foi divulgada aos elementos do Executivo e funcionários; .........

. O Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr. Conçalo Lopes, enviou informação sobre a

reunião que decorreu no dia vinte e quatro de fevereiro, com os Presidentes de Junta, que

teve a seguinte ordem de trabalhos: .......................

ì. Vacinação no âmbito da COVID-19;.........................

2. Transferência de Competências; ...................

3. Delegação de Competências;

4. Apoio despesas correntes e de capital: ponto de situação; ......

5. Contratos lnteradministrativos: ponto de situação; ...............................

6. Fundo Municipal de Emergência SocÌal;

7. Plano de plantação do projeto "Plantar uma Árvore, Cuidar o Futuro";

8. Formação sobre podas de árvores: boas práticas;
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9. Eleições autá rquicas;

lO. Ambiente;

ll. Ponto de situação dos lotes de pavimentações;

12. Ponto de situação das avarias de iluminação. Apresentação da plataforma da E-Redes

para registo das avarias por parte das freguesias; ...................

13. Outros assuntos;

A Divisão de Mobilidade e Trânsito do MunicÍpio de Leiria deu conhecimento de que, se

procedeu à colocação da seguinte sinalização na localidade de Sìsmaria

Rua Padre Miguel (após entroncamento com a rua Rainha Santa lsabel) - Um sinal de

proibição C3d (trânsito proibido a veículos de mercadorias de peso total superior a três

toneladas e meia); um painel adicional modelo lOa, com a inscrição 'EXCETO CARCAS E

DESCARCAS,;....

- Rua Padre Miguel (imediatamente antes da PN) - Um sinal de proibição C3d (trânsito

proibido a veículos de mercadorias de peso total superior a três toneladas e meia); um sinal

de cedência de passagem 86 (prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem).

- Rua Padre Miguel (após entroncamento com a rua José Diogo de Oliveira) - Um sìnal de

proÌbição C3d (trânsito proibido a veículos de mercadorias de peso total superior a três

toneladas e meia); um sinal de cedência de passagem 85 (cedência de passagem nos

estreitamentos da faixa de rodagem);

- Rua Manuel Pereìra Patrício (após entroncamento com a rua Raìnha Santa lsabel) - Um

sinal de proibição C3d (trânsito proibido a veículos de mercadorias de peso total superior a

três toneladas e meia); um painel adicional modelo lOa, com a ìnscrição 'EXCETO CARCAS E

DESCARCAS;

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

procedeu à colocação da seguinte sinalização:

- Rua 25 de Novembro de ì975, na localidade de Marrazes - Dois sinais Cl3 (proibição de

exceder a velocidade máxima de 30Km/h);

-Travessa do Rio Lis, na localidade de Sismaria - Um sinal de informaçãoH4 (estrada sem

0r/

(

a

- Largo da Fonte, Arrabalde da Ponte - colocação de raias oblíquas delimÌtadas por uma

linha contínua de cor amarela;

AANAFRE - Associação Nacional de Freguesias enviou, para divuìgação o e-mail da Direção-

Ceral de Alimentação e Veterinária, com o Código de Conduta na Aplìcação de Produtos

Fitofarmacêuticos, elaborado em conjunto com a ANIPLA, CAP, CONFACRI, CNA, AJAP e

DRAPLW;

A Presidente do Conselho Ceral do Agrupamento Escolar D. Dinis enviou, para

conhecimento o ficheiro com as informações do Conselho Pedagógico realizado no mês de

fevereiro de dois mil e vinte e um: Sétimo Conselho Pedagógico - dez de fevereiro de dois
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mil e vinte e um. Deu também conhecimento de que a próxima reunião do Conselho Ceral

está prevista para o dia vinte e três de março;

No dia oito de março, teve lugar uma reunião extraordinária, com os membros do Conselho

Ceral, na modaìidade online, que teve como ponto único a eleição de um docente membro

do conselho geral para efeitos do prevÌsto no artigo 25." do Decreto Regulamentar n."

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

efeitos, o Decreto 3-F2O21 - Regulamenta o estado de emergência decretado pelo

Presidente da República;

O Centro de lnterpretação Ambiental de Leiria, do MunicÍpio de Leiria, enviou convite para

participação na palestra "A flora ameaçada no concelho de Leiria". Esta acontece no âmbito

do projeto (Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental>, em que foi feÌto um

diagnóstico alargado do risco de extinção da flora nacional. Será também abordado o tema

das espécies ameaçadas no país e em especial em Leiria, e as suas causas de declínio. A

palestra decorrerá online, no dia vinte e cinco de fevereiro, pelas vinte e uma horas e quinze

minutos, e será transmitido em direto na página de Facebook do Centro de lnterpretação

Ambiental.

Ponto onze: O Executivo deliberou, por unanÌmidade, atribuir as seguintes parcelas de terreno: ............

. Cemitério de Pinheiros, com o número cento e oitenta, a pedido de Nuno Conçalo Sousa

Mendes, nas condições habituais e em vigor na União das Freguesias de Marrazes e Barosa.

O Executivo autorizou o pagamento faseado, em seis prestações.

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. ...................

Presidente:

Sec

Tesoureiro:

Vogal

Vogal

vog í,:L...................

a
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