
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO CENTO E OITENTA E NOVE

Aos seis dias do mês de abril de dois mÌl e vinte e um, pelas dezoito horas,

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

reuntu o

(

utarquia, em Marrazes,

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

Ponto um: Modificações do Orçamento da Despesa -Alteração número catorze; ..........

Ponto dois: Pista de manutenção da Mata de Marrazes;

Ponto três:Jornal Região de Leiria - Proposta de publicação para divulgação "Censos2O2l"; .....................

Ponto quatro: Pedido de colaboração para coleção -Oferta de artigos da freguesia; .....................

Ponto cinco: Leirena Teatro - Estado de Exceção;

Ponto seis: lnformações do Presidente;

Ponto sete: Cemitérios: Em issão de Alva rás. .......................

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

Asessãofoi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.

Ponto um: O Presidente informou que aprovara, ao primeiro dia do mês de abril, a alteração número

catorze do orçamento da despesa.

O Executivo tomou conhecimento.

Ponto dois: O Vogal José de Sousa Violante disponibilizou-se para elaborar um Estudo para a

implementação de uma pista de manutenção na Mata de Marrazes, que engloba uma pista de

corta-mato, percursos pedestres para a prática de exercício físico, e a instalação de equipamentos

de manutenção/ginástica, com estações para atividade física.

Ponto três: O Jornal Região de Leiria enviou uma proposta para a próxima edição do jornal, do dia

oito de abril, com o objetivo da União de Freguesias Marrazes e Barosa comunicar o processo dos

"Censos 2021"

No seguimento desta proposta, apresentou dois orçamentos, um no valor de 25O,OO€ (duzentos e

cinquenta euros), mais IVA - r/+ de página, e outro no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros),

mais IVA-r/a de pá9ina........

O Executivo analisou o proposto, contudo, decidiu não avançar com a publicação.
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Ponto quatro: o Executivo decidiu oferecer alguns dos artigos alusivos à União das Freguesias de

Marrazes e Barosa à Sra. Mónica Jesus, que reside em Aveiro e faz coleçã o de brasões e de pins

heráldicos, e que solicitou a colaboração da Junta de Freguesia para enriquecer a sua coleção.

Ponto cinco: O Leirena Teatro - Companhia de Teatro deu conhecimento de que, com o apoio da

Câmara Municipal de Leiria, irão realizar espetáculos pelas freguesias, no âmbito do Projeto "Estado

de Exceção", a decorrer no mês de maio, em local a designar por cada freguesia

O Executivo analisou o proposto e decidiu realizar o espetáculo na Urbanização Quinta da

Maligueira, sÌta no lugar de Cândara dos Olivais, em data/horário a combinar com o Leirena.

Ponto seis: O Presidente prestou as seguintes informações:

r AAutoridade Nacional de Emergência e Proteção CivÌl enviou, para conhecimento e devidos

efeitos, o Despacho 34C3-2C21 de trinta de março - Procede à identificação das freguesias

prioritárias para efeitos de fiscalização da gestão de combustíveis em 2O2l;

r A empresa SERVI XXl, administradores do Condomínio do Lote I da Rua Bairro Clória

Cordalina, enviou, para conhecimento e análise, os seguintes documentos:
"l) Relatório de contas (em cinco documentos);

2) Orçamento provisional a propor para dois mil e vinte e um/dois mil e vinte e dois;

3) Quotas ordinárias exercício dois mil e vinte e um/dois mil e vÌnte e dois (mantendo o

Fundo Comum de Reserva em quarenta por cento); ....

4) Simulação de quota extra para restauro exterior do edifício, com taxa de IVA para

Reabilitação Urbana e utilizando três mil e quinhentos euros do Fundo de Reserva;

5) Orçamento da empresa Silvas (facultado pelo condómino Joel),

AAssembleia Ordinária foi adiada para o dia dez de abril, às onze horas.

r A FRECAL- Consultoria Autárquica e Formação deu conhecimento de que foi publicado, no

Diário da República, Lei n." 13-P,/2021, de cinco de abril, que cessa o regime de suspensão de

prazos processuais e procedimentais adotado no âmbito da pandemia da doença COVI D-
.l9, alterando a Le' n." l-A,/2o2o, de dezanove de março.

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

r Cemitério de Barosa, com o número seiscentos e quarenta e nove, a pedido de Maria Lúcia

de Jesus Oliveira, 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, depoìs de lida e

aprovada vai ser assìnada, por todos os presentes.

Presi
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