
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO CENTO E OITENTA E OITO

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

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

Ponto um: P 6/2021- Pintura Exterior do Pavilhão Cimnodesportivo de Marrazes - consulta prévia /
Aprovação do relatório final, da proposta de adjudicação;

Ponto dois: P 412021- Aquisição de Carrinha de Cabine Dupla - consulta prévia / Aprovação do

relatório final, da proposta de adjudìcação;...............

Ponto três: Pedido de autorização para venda de bifanas em parcela de terreno na ZICOFA, junto à

rotunda; .........

Ponto quatro: Arranjo do bebedouro da praça em frente à Junta de Freguesia;......................

Ponto cinco: Fontanário de Marrazes; .....

Ponto seis: Alteração do topónimo - "Rua das Barrocas";

Ponto sete: Proposta para Limpeza e desmatação de vias públicas;

Ponto oito: Orçamento - Levantamento topográfico do Estaleiro da Junta;

Ponto nove: Proposta apresentada pela empresa MTL- MadeirasTratadas, Lda.;

Ponto dez: Pedido de colaboração da Direção Ceral de Reinserção e Serviços Prisionais - Prestação

de Trabal ho Comu nitá ri o - Aziz Kalda;

Ponto onze: Pedido de apoio financeiro - Participação de Atleta no "Campeonato da Europa 2021,

Sochi- Rússia";

Ponto doze: Festival Novos Ventos - Calendarização; .................

Ponto treze: Formação "Preparação e gestão ambiental de eventos"i ...........................,.......

Ponto catorze: ldentificação do representante do Consórcio Redes na Quinta@E8C;

Ponto quinze: lnformações do Presidente; .................

Ponto dezasseis: Emissão dê certificados de insuficiência económica;

Ponto dezassete: 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, Pau lo Clemente. ...

\r
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Ponto um: P +/ZOZI -Aquisição de Carrinha de Cabine Dupla - Consulta Prévia, ao abrig

a rtigo 2O." do CCP /Aprovação do relatório fina l, da proposta de adjudicação. ............................

O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório de avaliação elaborado pelo júri do

procedimento, nos termos do artigo 122." do CCP, autorizar a adjudicação do procedimento, ao

abrigo do disposto no artigo 73.o do CCP, e tendo por base o critério de adjudicação fixado no

Programa de Concurso e no Convite à apresentação de propostas - a proposta economicamente

mais vantajosa, na modalidade de avaliação do preço, à entidade Auto Júlio, S.A., pelo valor de

€29.024,39 (vinte e nove mil e vinte e quatro euros e trinta e nove cêntimos), acrescido do IVA à taxa

legal em vigor

Ponto dois: P 62021- Pintura Exterior do Pavilhão Cimnodesportivo de Marrazes - Consulta Prévia,

ao abrigo do n.o I do artigo 2O." do CCP /Aprovação do relatório final, da proposta de adjudicação. .....

O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório final elaborado pelo júri do

procedimento, nos termos do n." 4 do artigo 124." do CCP, autorizar a adjudicação do procedimento,

ao abrigo do disposto no artigo 73." do CCP, e tendo por base o critério de adjudicação fixado no

Programa de Concurso e no Convite à apresentação de propostas - a proposta economicamente

mais vantajosa, na modalidade de avaliação do preço, à entidade Detalhe Seguinte, Unipessoal, Lda.,

pelo valor de €29.35O,OO (vinte e nove trezentos e cinquenta euros), acrescido do IVA à taxa legal em

odo

N̂
rK$/

{

Ponto três: O Executivo analisou o pedido efetuado relativamente à venda de bifanas em parcela

de terreno na ZICOFA, junto à rotunda. O pedido foi analisado, tendo o ExecutÌvo decidÌdo proceder

à elaboração de contrato, mediante o pagamento do valor mensal de 5O,OO€ (cinquenta euros), com

o prazo de trinta dias para rescisão, e com aviso de receção.

Ponto quatro: O Executivo deliberou proceder ao arranjo do bebedouro da praça em frente à Junta

de Freguesia, tendo decidido solicitar orçamento pra a elaboração da respetiva reparação.

Ponto cinco: O Executivo decidiu verificar o estado de conservação em que se encontra o

Fontanárìo de Marrazes, nomeadamente no que se refere a conservação e limpeza, e efetuar os

mel hora mentos necessá rios e i nscrição histórica

Ponto seis: Atribuição de topónimos.

O Executivo deliberou, por unanimidade, solicitar, à Câmara Municipal de Leiria, a atribuição do

topónimo:

. "Rua das Barrocas" ao arruamento, sito no lugar de Barosa, que tem início na Estrada da

Barosa e termina na Rua do Vale da Arieira.
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Ponto sete: No seguimento da proposta apresentada por FlávÌo João Furtado, para limpeza e

desmatação de vias públicas, pelo valor de 12,5O€ (doze euros e cinquenta cêntimos) à hora/homem,

o Executivo decidiu adjudicar até ao montante de 5.OOO,OO€ (cinco mil euros), acrescido de IVA à

taxa legalem vigor

Ponto oito: O Executivo analisou o orçamento apresentado pelo topógrafo João Nicolau, para a.

execução do Levantamento topográfico do estaleiro da Junta fiunto ao cemitério) incluindo ligação

à rede geodésica nacional em ETRS89, pelo valor de 225,OO€ (duzentos e vinte e cinco euros), tendo

decidido aprovar a proposta apresentada. Será remetido o respetivo pedido de cabimento à

em presa de contabi lidade.

Ponto nove: O Executivo analisou a proposta apresentada pela empresa MTL - Madeiras Tratadas,

Lda., para o fornecimento/montagem dos seguintes materiais:

Mata de Marrazes:

. Novecentos e oitenta metros lineares de vedação encaixe composta por prumos verticais e

montagem - 26.950€ (vinte e seis mil novecentos e cinquenta euros) + lVAi .............

r Oito portões de estrutura metálica, forrados a madeira; com dois prumos - 4.8OO€ (quatro

mil e oitocentos euros), mais IVA;

. Quarenta metros de corrimão na escadaria, nas traseiras do rancho idêntica ao passadiço -

2.150€ (dois mil cento e cinquenta euros. Todos estestrabalhostotalizam 48.9OO€ (quarenta

e oito mil e novecentos euros), acrescido de IVA à taxa de vinte e três por cento;

Rairrn dac AIrnnÌnhâc - Fôntê ôr rêntê'

. Passadiço composto por prumos verticais; travessas vigas; ìongarinas; deck; corrimão dos

dois lados com noventa centímetros de altura; parafusos; e todos trabalhos na preparação /
execução obra - l5.OOO€ (quinze mil euros), mais IVA; .........j.................

No seguimento da análise da proposta, foi decÌdido a aprovação da mesma, sendo necessário

proceder-se à revisão da Proposta ao P.P.l., a submeter à aprovação da Assembleia na próxìma

sessao. ...

Ponto dez: No seguimento do vosso pedido de colaboração da Direção Ceral de Reinserção Social

e Serviços Prisionais, o Executivo deliberou aprovar a colocação do Sr. Aziz Kalda para prestação de

cem horas de trabalho comunitário na União das Freguesias de Marrazes e Barosa, de acordo com

o seguÌnte: ...........

. Tipo de trabalhofunções: Funçôes de Cantoneiro de limpeza - Limpeza da Mata de

Marrazes / Limpeza e Manutenção de espaços verdes (Proceder à remoção de Iixos e

equiparados; varredura e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lavagem das vias públicas;

remoção de lixeiras; realizar tarefas de arrumação e distribuição; executar outras tarefas

simples, não especificadas, de caráter normal e exigindo principalmente esforço físico e

con heci mentos práticos);

. Local detrabalho: EstaleirodaJunta - Mata de Marrazes/Váriosarruamentosdafreguesia

\/
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Horário: das oito horas às doze horas e trinta minutos (almoço), e das treze horas e trinta

minutos às dezasseis horas;

Supervisor direto: José Canário;a
\r

-Aa Supervisor do Executivo: José Carlos Confraria.

Ponto onze: O Executivo analisou o pedido de apoìo apresentado pela Sra. Andrea Sousa, mãe de

Martim Lavado, um Atleta de Competição do TCL - Trampolins Clube de Leiria, que irá representar

Portugal no "Campeonato da Europa 2021", em Sochi, na Rússìa, na dÌsciplina de Duplo-

minitrampolim, entre os dias vinte e nove de abril a dois de Maio. De acordo com a informação

prestada, esta modalidade, por não ser modalidade olímpica nos escalões juniores, todas as

despesas associadas à participação dos atletas em representação de Portugal, são da

responsabilidade dos mesmos, não existindo qualquer tipo de apoio por parte da Federação de

Cinástica de Portugal (FGP), envolvendo esta participação ovalor de dois mil euros.

Como Mãe do Atleta, venho solicitou a disponibilidade da Junta de Freguesia para apoiar esta

participação, em que representará o nosso País, o distrito de Leiria e em particular a Freguesia de

Marrazes e Barosa

Para além dos custos da viagem, da estadia, e da alimentação, acresce também o visto por ser na

Rússia, as taxas do evento, os vários testes ao SAR-COV-2, condição que decorre da pandemia, bem

como, a realização do passaporte em situação de emergência, com valores mais avultados, que

a u m enta m d e form a expressiva o va I o r tota I desta pa rtici pação. ........

O Executivo analisou o pedido apresentado, contudo, este pedido não tem enquadramento no

Regulamento de Apoios da União das Freguesias de Marrazes e Barosa, pelo que não será possível

a atribuição de apoio monetário.

Neste sentido, decidiu o Executivo encaminhar este assunto ao Vereador do Desporto do Município

de Leiria, bem como à Federação de Cinástica de Portugal e Secretário de Estado da Juventude e

do Desporto.

Ponto doze: No âmbito da realização do "Festival Novos Ventos 2021", o Diretor do Leirena Teatro

deu conhecimento de que irá contactar as coletivÌdades culturais e sociais que já integraram o

NOVOS VENTOS, e saber acerca da sua participação para este ano. ................

Conforme acordado, o FESTIVAL NOVOS VENTOS 2021 irá realizar-se na nossa União das Freguesias

de Marrazes e Barosa no período de quinze a vinte de junho do corrente ano.

Ponto treze: No inÍcio de dois mil e vinte, foram diligenciados esforços pelo Município de Leiria, no

sentido dos funcionários deste e das Juntas de Freguesia do Concelho, serem capacitados na área

da gestão sustentável de eventos. Destinada a funcionários das Juntas de Freguesia, terá lugar, no

dia nove de abril, uma formação ministrada pela APORFEST - Associação Portuguesa de Festivais

de Música, intitulada "Preparação e gestão ambiental de eventos", tendo o Município envÌado

convite para esta formação, onde poderão participar um ou doisfuncionários.

lrão participar nesta formação as funcionárias Rute Martins e Ana Paula Baltazar
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Coordenadora do Projeto Redes na Quinta, da AssociaçãoPonto catorze: A lnpulsar, deua-
\zconhecimento de que terá de iniciar a resposta ao Termo de Aceitação que o Programa Escolhas

lhes enviou. Para tal, o primeiro passo é a identificação do representante de cada membro do

Consórcio. Caberá ao representante o acompanhamento das reuniões de consórcio, a validação dos

O Executivo decidiu que o representante por parte da União das Freguesias de Marrazes e Ba

será a Secretária, Catarina Dias, que já tem acompanhado todo o processo.

Ponto quinze: O Presidente prestou as seguintes informações:

r Relativamente ao processo do colaborador César Pereira (em apoio à colocação) e João

Matias (passa a apoio à colocação até meados de abril), continuamos a aguardar resposta

por parte do IEFP, no que se refere ao apoio à sua contratação;

r A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, enviou, para conhecimento e

devidos efeitos, os seguintes decretos:

- Decreto do Presidente da República n." 31-A-2O21 de vinte e cinco de março - Renova a

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

calamidade pública;

- Decreto 5-2021de vinte e oito de março - Regulamenta o estado de emergência decretado

pelo Presidente da República;

. O MunicÍpio de Leiria deu conhecimento de que foi deferida a retificação do Topónimo Rua

da Fazenda, no lugar de Janardo, e pertencente à União das freguesias de Marrazes e Barosa;

. O Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr. Conçalo Lopes, enviou, para conhecimento,

informação sobre a gestão limitada dos órgãos das autarquias locais e seus titulares, tendo

em conta que este ano haverá eleições autárquicas e são recorrentes as questões sobre a

gestão limitada das autarquias locais e seus titulares; ....................

r O Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro remeteu, para conhecimento, como

intervenientes no processo, a homologação do Plano de Prestação de Trabalho Comunitário

de Filomena Maria Sardinha Pereira, que irá iniciar a medida, com o cumprimento de cento

e trinta e cinco horas detrabalho comunitário na União das Freguesias de Marrazes e Barosa,

nos dias úteis, das catorze horas e trinta minutos às dezassete horas;

. AAMITEI enviou convocatórÌa para a reunião do Conselho Eco-Escolas, que teve lugar no dia

dezanove de março, via zoom, em que participou/esteve presente a Secretária, Catarina

Dias;

. No seguÌmento do convite enviado pela Sra. Vereadora do Desenvolvimento Social, Dra. Ana

Valentim, a Secretária, Catarina Dias, participou no Webinar "Projetos de lnclusão Social -

lnstrumentos para a Mudança", que teve lugar no dÌa vinte e dois de março;

e O Sr. Presidente de Junta, Paulo Clemente, participou na formação "Zonas de Coexistência

e Ciclovias", que teve lugar no dia dezanove de março de dois mil e vinte e um;..............
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a O Sr. Presidente, Paulo Clemente assistiu ao Webinar "Desporto em tempos de pandemia

Covidl9, promovido pela Câmara Municipal de Leiria, que teve lugar no dia vinte e seis de

março........

Ponto dezasseis: Foi deliberado, por unanimidade, emitir os seguintes atestados de insuficiência

economtca:

r NEUZA DA FONSECA RAMOS FELICIANO, residente na Rua Dr. João Machado da PolónÌa,

Lote 8, 5.o Frente, Quinta de Santo António, para efeitos de candidatura ao Fundo de

Emergência SocÌal 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 área do Município de Leiria há

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

o Al RES DE JESUS FRANCISCO, residente na Rua Dona Etelvina da Conceição Casado, n." 178,

Moinhos da Barosa, para efeitos de candidatura ao Fundo de Emergência Social do

Município de Leiria, em como o seu Agregado Familiar é composto por si, pela sua esposa e

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

do SAAS - Serviço de Atendimento eAcompanhamento Social.

. ELSA FERNAN DA FERNAN DES COELHO, residente na Rua Heróis do U ltramar, n.o 8, 1.o, Leiria

Care, para efeitos de isenção das taxas com o cartão do cidadão, em como tem comprovada

insuficÌência económica e não poderá suportar as despesas com as taxas do seu cartão do

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

Social.

o BIANCA FAUSTI NO KALDA, residente na Travessa da Caridade, n." 4,2." Esq., 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, pelo seu marido e 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

I ELSA CATARINA PEREIRA CASALINHO, residente na Rua B, Lote 2, 4," Esq,, Quinta da

Cordalina, para efeitos de candÌdatura ao Fundo de Emergência Social do Município de

Leiria, em como o seu Agregado Familiar é composto por si, pela sua filha, BRUNA CEPA, e

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

SAAS - ServÌço de Atendimento e Acompanhamento Social

. ANDRÉ FILIPE DA CONCEIÇÃO LOPES, residente na Rua Nossa Senhora dos Milagres, n." 21,

1." Frente, Cândara dos Olivais, para efeitos de candidatura ao Fundo de Emergência Social

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

reside na área do MunicÍpio de Leiria há mais de três anos, conforme o testemurìl-ìe ie $AA$

- Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.

r CARLOS ALBERTO CONCEIçAO COSTA, residente na Rua de Madrid, n.o 58, Rch. Esq. Frente,

Quinta do Bispo, para efeitos de candidatura ao Arrendamento do Município de Leiria, em

hJ*

w
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como o seu Agregado FamilÌar é composto por si, e pela sua companheira, ANA CRISTINA

OLIVEIRA DA SILVA, e residem na área do Município de Leiria há mais de três anos, conforme

o testemunho do SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.

Ponto dezassete: O Executivo deliberou autorizar a concessão das seguintes parcelas de terreno: .....

. Cemitério de Janardo, com o número 8.6 (criança), a pedido de Cláudia Alexandra Fonseca

Simões, nas condÌções habituais e em vigor na União das Freguesias de Marrazes e Barosa.

O pagamento poderá ser efetuado em duas prestações, de duzentos euros cada.

e Cemitério de Marrazes, com o número mil seiscentos e trinta e dois, a pedido de Andreia

Filipa dos Santos Dinis, nas condiçôes 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 r assinada, por todos os presentes. ......................

Preside

fla:

Tesoureiro:

Vogal

Vogal

/2....
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