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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

nra ruúvERo cENTo E NovENTA

Aos treze dias do mês de abril 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: Modificações do Orçamento da Despesa -Alteração número quinze;

Ponto três: 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 Teixeira. ...................

A sessão foi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente

Ponto um: O Presidente informou que aprovara, aos oito dias do mês de abril, a alteração número

O Executivo tomou conhecimento.

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

o A Câmara Municipal cie Leiria deu conhecimento de que foi deferida a atribuição dos

Topónimos Rua da Esperança e Rua Casal de Santa Maria, no lugar de Vale Frade;

o O Comando Distrital de Operaçôes de Socorro de Leiria remeteu, para conhecimento, o novo

Despacho 340312021, de 30 de março, relativo às Freguesias Prioritárias para 2021, para

efeitos de fiscalização da gestão de combustível no âmbito da prevenção de incêndios

rurats;

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

acordo com o solicitado, foi aprovada a colocação da seguinte sinalização de trânsito, na

- Rua do Lavradio, junto ao entroncamento com a rua Manuel dos Santo - Um sinal de

cedência de passagem 82 (Paragem obrigatória)

- Rua Manuel dos Santos, junto ao entroncamento com a rua da Cova - Um sinal de cedência

de passagem 82 (Paragem obrigatória)

r A Fregal remeteu, para conhecimento e devidos efeitos, informação relativa à Comissão de

Avaliação. Nas Freguesias, as competências atribuídas ao conselho coordenador da

avaliação são confiadas a uma Comissão de Avaliação. A Comissão de Avaliação é

constituída por deliberação da Junta de Freguesia, cujo órgão é composto (sempre em

número Ímpar) pelo Presidente da Junta de Freguesia, que preside, pelo Tesoureiro ou
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Secretárìo da junta e trabalhadores com responsabilidade funcional adequad

Relativamente ao trabalhador integrado na categoria de Assistente Técnico, este não está

numa posição diferenciada na estrutura das responsabilidades da organização interna dos

serviços, portanto não se enquadra nos "trabalhadores com responsabilidade funcional

adequada" e não pode ser membro da Comissão de Avaliação. Consequentemente, na falta

de "trabalhadores com responsabilidade funcional adequada", a Comissão de Avaliação

deve ser composta pelo Presidente da Junta de freguesia, que preside, pelo Tesoureiro e

pelo Secretário da Junta de Freguesia, de forma a ser composta por número ímpar de

membros. Alerta para a necessidade de a Comissão de Avaliação, no seu funcionamento, ter

em consideração o disposto na alínea a) do n." ì do artigo 69." do Código do Procedimento

Administrativo.

O Município de Leiria deu conhecimento de que foi deferida a atribuição do Topónimo Beco

lndustrial, no lugar de CarreÌra de Água, e pertencente à União das freguesias de Marrazes

a

a

e Barosa;

O Programa Redes na Quinta enviou convite para a Sessão de Lançamento da Oitava

Ceração do Programa Escolhas, que terá lugar na próxima segunda-feira, dia doze de abril,

com início marcado para as quinze horas, por videoconferência. A Secretária, Catarina Dias

estará participará na reunião.

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

economtca:

e ANToNlo JoSÉ DA COSTA SILVA BARRADAS, residente na Rua António Elias Ribeiro, Lote

13, 3." Esq., Marrazes, para efeitos de pagamento de coima, em como não tem bens ou

rendimentos suficientes para suportar as despesas inerentes à coima, conforme o

testemunho dos eleitores, José Maria de Jesus e Francisco Silva lzata Pereira, com os cartões

de cidadão número 132567199 e1O682266.

. CíNTIA SOFIA DA CU N HA MOREIRA, residente na Rua de Berlim, Lote 6, Rch. Dto., Quinta do

Bispo, Marrazes, para efeitos de candidatura ao Fundo Municipal de Emergência Social, em

como o seu agregado familiar é composto, o companheiro e os dois filhos, conforme o

testemunho do SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.

. ANA PAULA CONçALVES ABREU, residente na Rua do Pinhal Crosso, n." 27, Marinheiros,

para efeitos de apoio para tratamentos dentários, do Município de Leiria, em como o seu

agregado familiar é composto por si, pelo marido e filho, mediante prova documental

apresentada nestes serviços.....................

o SUSANA MARCARIDA CARREIRA FERNANDES, residente na Rua de BerIim, Lote 6, Rch. Dto.,

Quinta do Bispo, Marrazes, para efeitos de reavaliação de abono de família, em como o seu

agregado familiar é composto pela própria, filha e pelo seu pai, conforme o testemunho do

SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. ...........
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ão das Freguesias de Marrazes e Barosa

a a tratar e para que conste, se lavrou a presente ata que, depois de lida e

a, por todos os presentes.
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