
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO CENTO E OITENTA E SEIS

Aos quinze 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, em sessão ordinária, na sede da autarquia, em Marrazes,

com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um:Venda de parcela deterreno-ZICOFA;

Ponto dois: Modificações do orçamento da despesa -Alterações número onze, doze e treze;

Ponto três: Permuta da Monografia "Uma Viagem pela Barosa", pelo livro "Moinhos do Vale do

Barosa" e da Monografia "S. João da Tarouca, VilarÌnho Passado e Presente"; .........................

Ponto quatro: Análise de orçamentos para manutenção de extintores; .......................

Ponto cinco: Análise de orçamento - Colocação de Rede na Escola Básica de Quinta do Alçada; .............

Ponto seis: Análise de propostas/orçamentos - Aquisição de Cilindro - Escola Básica de Marrazes; ....

Ponto sete: Formação "Zonas de Coexistência e Ciclovias";

Ponto oito: Análise de Orçamento - Cortador, carrinho de transporte e disco; ...

Ponto nove: Pedido de reparação de vedação; .....

Ponto dez: E-redes - Criação de acessos na área reservada das autarquias; ..........

Ponto onze: Alteração à Minuta - Conferência de FotocópÌas;

Ponto doze: Pedido de instalação de gás natural na Rua e Travessa da Baquelite, lugar de Cândara

dos Olivais;

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

Ponto catorze: Emissão de certificados de insuficiência económica;

Ponto quinze: 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 Vogal, Ana Cristina Santos Teixeira; e o

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

A sessão foi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.

Ponto um: De forma a cumprir com o deliberado em reunião de Executivo (ata número cento e

sessenta e quatro, de vinte e seis de outubro de dois mil e vinte), relativamente à venda de uma

parcela de terreno, com a área de 990,OO m2 (novecentos e noventa metros quadrados), à firma

Coberaço, Lda., com vista à alienação da referida parcela de terreno, esta União das Freguesias de

Marrazes Ìrá tomar as medidas necessárias de modo a justificar a posse por usucapião do prédio

rústico inscrito na matriz predial da União das Freguesias de Marrazes e Barosa do concelho de Leiria

com o artigo número 7237 (sele mil duzentos e trinta e sete), sendo que, para efeito, o Executivo da

Junta deliberou conferir plenos poderes ao Presidente da Junta, Paulo Alexandre de Jesus
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Clemente, para outorgar escritura de usucapião do prédio, nos termos e condições que tiver por
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Ponto dois: O Presidente aprovara, por unanimidade, as alterações número onze, doze e treze do

Orçamento da Despesa, a cinco, nove e treze de março, respetivamente

O Executivo tomou conhecimento.

Ponto três: O Executivo analisou o proposto pelo Sr. Carlos Albuquerque, que contactou a Junta de

Freguesia, no sentido de saber qual a possibilidade de adquiri um dos exemplares da Monografia

"Uma Viagem pela Barosa". O Sr. Carlos reside no concelho de Tarouca, banhado pelo rio Barosa,

pelo que, tendo o mesmo nome, despertou o seu interesse e curiosidade pela localidade da Barosa.

Neste sentido, sugeriu também a possibilidade de fazer uma permuta, cedendo, em troca, outras

obras publicadas por si, sobre a história do rio Barosa.

O Executivo decidiu aceitar a permuta, cedendo a obra "Uma Viagem pela Barosa", em troca das

obras "Moinhos do Vale do Barosa" e "S. João de Tarouca, Vilarinho Passado e Presente", que falam

sobre a história do Rio Barosa e pontes que se localÌzam neste lugar

Ponto quatro: O Executivo analisou as propostas apresentadas pela CEP - Equipamentos de

Proteção e Segurança, Lda., para a manutenção dos extintores, nas várias instalações da União das

Freguesias de Marrazes e Barosa, e decidiu aprovar as mesmas, de acordo com os seguintes valores:

. Edifício sede da Junta de FreguesÌa - A3,64€ (oitenta e três euros e sessenta e quatro

cêntimos);

. Delegação da Barosa -51,66€ (cinquenta e um euros e sessenta e seis cêntimos); ...........................

. Pavilhão Desportivo de Marrazes -54,12€ (cinquenta e quatro euros e doze cêntimos); ...............

r Casa Mortuária -7 3a€ (sete euros e trinta e oito cêntimos); ..................

. Estaleiro-7,38€ (sete euros e trinta e oito cêntimos); ..............

o Museu Escolar de Marrazes-15,99€ (quinze euros e noventa e nove cêntimos). ....

Ponto cinco: O Executivo deliberou aprovar o orçamento apresentado por João SeÌxas & Filhos, Lda.,

para colocação de rede (65 x 4m Rede PE llOxllOx3mm) na Escola Básica de Quinta do Alçada, pelo

valor de 527,8O€ (quinhentos e vinte e sete euros e oitenta cêntimos), acrescido de l.V.A à taxa legal

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

Ponto seis: O Executivo analìsou três orçamentos, no sentido de se proceder à aquisição de um

cilindro/termoacumulador para a Escola Básica do Primeiro Ciclo de Marrazes:

r Empresa Eternobom - Eletrodomésticos, Lda. - Termoacumulador Confortec CFT5OI5, de

cinquenta litros, e respetiva instalação - 158,20€ (cento e cinquenta e oito euros e vinte
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. Empresa Eletrocortes - Comércio e Reparação de Eletrodomésticos, Lda.

Termoacumulador JUNKERS ES5O 6 JU M2X, de cinquenta litros, Referência 7.736.5C,3.358, e

respetiva instalação-l99,OO€ (cento e noventa e nove euros);

. Empresa ROASP - Canalizações, Unipessoal, Lda. - Cilindro de cinquenta litros, e respetiva

instalação-285,OO€ (duzentose oitenta e cinco euros), mais l.V.A.

Após análise das propostas apresentadas, o Executivo deliberou aprovar o orçamento apresentado

pela empresa Eletrocortes - Comércio e Reparação e Eletrodomésticos, Lda., remetendo o respetivo

pedido de cabimento à empresa de contabilidade.

Ponto sete: A AFESP - Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária irá levar a

efeito a ação de formação "Zonas de Coexistência e Ciclovias" no próximo dia dezanove de março,

pelas dez horas, por videoconferência.

Os objetivos desta formação são: Planeamento e execução de obra no respeito das boas práticas no

uso e substituição de equipamento de sÌnalização nas diferentes vias rodoviárias, bem como a

adequada escolha, no âmbito do caderno de encargos, dos materiais e soluções necessários para

assegurar uniformização de critérios na implementação e sinalìzação dos espaços partilhados e

preveni r acidentes no quad ro de mobi lidade. ...................

O Sr. Presidente, Paulo Clemente decidiu participar nesta formação. A sua inscrição terá o custo de
'ìO5,0O€ (cento e cinco euros), isento de lVA.

Ponto oito: O Executivo deliberou aprovar a proposta apresentada pela empresa Maferval -
Máquinas e Ferramentas, Lda., para o fornecimento de um cortador, carrinho de transporte e disco,

de acordo com osseguintesvalores:

r Cortador Casolina -985,OO€ (novecentos e oitenta e cinco euros), mais IVA;

. Ca rrin ho Tra nsporta Cortador - 595,OO€ (quinhentos e noventa e cinco eu ros), mais IVA; ...........

. DiscoAsfalto-7o,oo€ (setenta euros), mais lVA.

Para o efeito, será remetido o respetivo pedido de cabimento à empresa de contabÌlidade.

Ponto nove: O Sr. LuÍs Custódio, proprietário de um terreno, na localidade do Picheleiro, apresentou

uma reclamação, dando conhecimento de que, no seguimento da limpeza de uma vala/ribeiro (por

baixo da ponte da variante Leiria/Marinha Crande), junto do seu terreno, foi arrancada a vedação do

mesmo, pelo que solicita a reparação/reposição da mesma.

O Executivo decidiu o seguinte: ainda que seja da responsabilidade dos proprìetários confinantes a

manutenção e limpeza das linhas de água, a Junta de Freguesia, por motivos de proteção civil,

decidiu executar a limpeza da mesma. Na altura, o Sr. Presidente esteve no local e verificou que a

vedação já estava danificada. Contudo, a situação será analisada, tendo o Executivo decidido efetuar

a devida reparação, no caso de ser responsabilidade da Junta de Freguesia
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Ponto dez: No seguimento da reunião realizada na Câmara Municìpal de LeÌria, sobre a

implementação de uma nova plataforma para reporte e comunicação de problemas relacionados

com iluminação pública, o MunicÍpio de Leiria enviou a apresentação da E-Redes, e

esclarecimentos e procedimentos a adotar, na área reservada para as autarquias. Para aceder ao

prog rama, serão definidos utilizadores por freguesia, sendo que ficou decidido solicita r u m utilizador

para o Sr. Presidente, Paulo Clemente, e outros dois para as funcionárias Cátia Custódio e Rute

Martins poderem aceder, comunicar e acompanhar os pedidos efetuados...........

Ponto onze: O Executivo deliberou, por unanimidade, procedeu à alteração da Minuta "Conferência

de Fotocópia". O documento passará a designar-se Certificação/Conferência de Fotocópias, com a

referência Mod. CF Ol 03. A minuta anterior suscitava algumas dúvidas, onde dizia "Estas fotocópias

anexas, compostas por "x" folhas", incluindo esta..." pelo que se decidiu proceder à alteração do texto

e melhoria do mesmo.

Ponto doze:. A Unidade de Saúde Familiar de Santiago de Marrazes deu conhecimento de que

reorganizou o espaço do Centro de Saúde Corjão Henriques, possibilitando, deste modo, a ida da

Unidade de Cuidados na Comunidade para lá. Assim, o polo da Cândara dos Olivais ficará

desocupado, pelo que deram conhecimento de que irão proceder à entrega das chaves,

agradecendo todo o apoio prestado pela Junta de Freguesia.

Sendo que o espaço do Polo de Cândara dos Olivais ficará livre, e uma vez que o edifício do Salão

Social irá entrar brevemente em obras, o Executivo decidiu sugerir à AMlTEl, a mudança do SAAS -
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social para a sala onde funcionava a extensão de

Saúde/Polo de Cândara dos Olivais. Esta cedência do espaço será gratuita, mediante acordo escrito

entre as partes, ficando a AMITEI/SAAS responsável pelo pagamento de água e luz do espaço

utilizado.

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

r A Associação "Os Malmequeres" enviou, para conhecimento, o Plano de Ação do Programa

Eco-Escolas, para análise e apresentação de sugestões ao plano e atividades nele incluídas;

. AANAFRE-Associação Nacionaldas Freguesiasenviou, para conhecimento, a comunicação

conjunta entre a ANAFRE e o lnstituto Nacional de Estatística, relativa aos CENSOS 2021; .......

r O NPISA - Núcleo de Planeamento e lntervenção Sem Abrigo de Leiria, enviou para

conhecimento e divulgação, o Manual de Saúde Mental para Referenciação de Pessoas em

Situação de Sem Abrigo. Neste Manual constam os procedimentos de

referenciação/articulação entre as entidades do setor social que intervêm junto das PSSA

que compõem os NPISA - Núcleos de Planeamento e lntervenção Sem Abrigo e as

Entidades Públicas prestadoras de cuidados de Saúde Mental.

r Os CTT deram conhecimento de que procederam à atribuição de códigos postais aos

P{

- "Rua da Cerva", no lugar de Cabeças Redondas, Barosa;
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- "Travessa Florentino de Oliveira, no lugar Casal do Cego; ...........

O MunicÍpio de Leiria deu conhecimento de que foi deferida a atribuição dos seguintes

Topónimos:

- "Rua do OIival", no lugar de Marrazes; .........................

- "Beco da Amieira", no lugar de Pinheiros; .......................

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

procedeu recentemente à colocação de sinalização na Rua Bernardo Oliveira Cordalina -

Um sinal de proibição Cì5 (Estacionamento proibido);

O Município de Leiria enviou, para conhecimento e devidos efeitos, o link do projeto de

Execução Final do Processo da Ciclovia, com apresentação em Power Point;

O MunicÍpio de Leiria remeteu, para conhecimento e devidos efeitos, o Despacho n." 4312A1

e o Edital n." 4612021, que renova o estado de emergências e prorroga as medidas

extraordinárias de combate à propagação da doença Covid-19: Exercício de atividade

por vendedores iti nera ntes;

O Município de Leiria remeteu, para conhecimento e devidos efeitos, o Despacho n." 42/2C21

e o Edital n3 4512C21, que renova o estado de emergência e prorroga as medidas

extraordinárias de combate à propagação da doença Covid-'l9: Proibição de acesso a

espaços públicos;

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

efeitos, o Decreto do Presidente da República n." 25-A-2O21 de onze de março - Renova a

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

calamidade pública;

A FRECAL, empresa de consultoria autárquica, elaborou um documento, o qual enviou, para

conhecimento, onde se encontra a legislação publicada durante janeiro e fevereiro de dois

mil e vinte e um, que entende ter maior relevância para as AutarquÌas Locais. Deu também

conhecimento de que está em curso a finalização do processo de Avaliação de Desempenho

(SIADAP) do ciclo de avaliação de dois mil e dezanove/dois mil e vinte, e início do ciclo dois

mil e vinte e um/dois mil e vinte e dois; .......

No seguimento de vários pedidos de moradores da Rua e Travessa da Baquelite, do lugar de

Cândara dos Olivais, para a instalação de gás natural nos referidos arruamentos, foi enviado

pedido à Lusitaniagás, ao cuidado da Engenheira Ana Viseu, para o fornecimento de gás às

habitações existentes, bem como pavilhões industriais, e que o procedimento possa ser

comtemplado no programa de trabalhos a executar durante o corrente ano.
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Ponto catorze: Foi deliberado, por unanimidade, emitir os seguintes atestados de insuficiência

economtca:

. LEONILDE HENRIQUES BARREIRO MOEIRA, residente na Rua dos Barros, n.o52,'1.", Marrazes,

para efeitos de candidatura ao Arrendamento do MunicÍpio de Leiria, em como o seu

Agregado Familiar é composto por si, pelo seu marido, e pelos seus três filhos, e residem na
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área do MunicÍpio de Leiria há mais de três anos, conforme o testemunho do SAAS - Serviço

de Atendimento e Acompanhamento Social.

SERHIY TOMACHEK, residente na Rua Urbanização euinta do ATparo, Lote 7, 3." Dto.,

Quinta da Matinha, para efeitos de candidatura ao Arrendamento do Município de Leiria,

em como o seu Agregado Familiar é composto por si, e pela esposa, e residem na área do
Município de Leiria há mais de três anos, conforme o testemunho do SAAS - Serviço de

Atendimento e Acompanhamento Social. .......

MARIO JOÃO MONTEIRO LOUREIRO, residente na Rua cil Eanes, Lote 38, ì." Esq., Quinta do
Alçada, para efeitos de candidatura ao Arrendamento do Município de Leiria, em como o
seu Agregado Familiar é composto por si, e pela esposa, conforme o testemunho do SAAS -
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.

ROSA MARIA LOPES DA CUNHA MOREIRA, residente na Rua de Berlim, n.o 91, Lote G,2." Dto.,

Quinta do Bispo, para efeitos de candÌdatura ao Arrendamento do Município de Leiria, em
como o seu Agregado Familiar é composto por si, pelo marido, neto e neta, conforme o

testemunho do sAAS- serviço de Atendimento e Acompanhamento social.

ANTONINA KovAL, residente na Rua da capela, Lote 2,3." Frente, euinta do Amparo, para

efeitos de candidatura ao Fundo Municipal de Emergência Social do Municípìo de Leiria, em
como o seu Agregado FamilÌar é composto por si, pelo marido, e filha, e reside na área do
Município de Leiria há maÌs de três anos, conforme o testemunho do SAAS - Serviço de

Atendimento e Acompanhamento Social.

EVELIN SILVA CARDOSO, residente na Rua dos Operários, Lote'll, Rch. Esq., Marinheiros,
para efeitos de candidatura ao Arrendamento do Município de Leiria, em como o seu

Agregado Familiar é composto por si, pelas suas duas filhas e neta, CECíL|A CONçALVES,

conforme o testemunho do SAAS - Serviço de AtendÌmento e Acompanhamento Social. .........

MARIA HELENA FERNANDES BAZENCA MARQUES, residente na Rua D. Carlos I, n." 7, Leiria

Care, para efeitos de candidatura ao Fundo de Emergência Social do Município de Leiria, em
como o seu Agregado Familiar é composto por si, e pelo seu marido, conforme o

testemunho do SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.
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Ponto quinze: O Executivo deliberou autorizar a concessão da seguinte parcela de terreno:
r Cemitério de Marrazes, com o número mil seiscentos e dezassete, a pedÌdo de Arminda

Maria Morgado Comes, 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 va assinada, por todos os presentes. ......................

Preside

Secretária
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