
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO CENTO E NOVENTA E UM

Aos vinte 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:
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Ponto um: Modificações do Orçamento da Despesa -Alteração número dezasseis;

Ponto dois: Reunião com a Divisão do Ambiente -Vereadora Ana Esperança;

Ponto três: Pedido de cedência de espaço público - Realização de Rastreio Auditivo;

Ponto quatro: Pedido de tra nsporte - M useu Escola r de Ma rrazes; .........................

Ponto cinco: Pedido de cedência da sala de auditório - Leirena Teatro - CompanhÌa de Teatro de

Ponto seis: Publicação do livro <Coverno Local- Conceitos, Estratégias e Práticas>;

Ponto sete: I nformações do Presidente;

Ponto oito: Certificados de insuficiência económica.

Estavam presentes o PresÌdente, Paulo Alexandre Jesus Clemente; a Secretária, Catarina SampaÌo

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 quinze dias do mês de abril, a alteração número

dezasseis do orçamento da despesa. ....................

O Executivo tomou conhecimento.

Ponto dois: No seguimento da reunião tida com a Sra. Vereadora do Ambiente e Saúde, Dr.u Ana

Esperança, no dia 20 de abrì1, por videoconferência, a Câmara Municipal de Leiria disponibìlizou-se

para o desenvolvimento de um projeto para a freguesia, uma llha Ecológica, na Barosa, através de

um apoio no valor de duzentos mil euros, estando em vista a sua implementação na zona junto ao

Parque de Merendas da Barosa.

Ponto três: A empresa Auditiv solicitou a autorização para cedência de espaço na via pública para

uma unidade móvel de rastreio auditivo gratuito, com cerca de doze metros quadrados e tenda de

três metros quadrados para o dia seis de maio (quinta-feira), das nove às vinte horas, em Marrazes,

no Largo nas traseiras da Junta de Freguesia e lgreja. Solicitam também a cedência de um ponto

de luz no local.

O Executivo deliberou aprovar o pedido, autorizando a cedência do espaço, contudo, não será

possível a cedência de ponto de luz.
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Ponto quatro: O Executivo deliberou, ceder o transporte às colaboradoras do Museu Escolar

Marrazes, para aquisição de material de escritórÌo e de limpeza, no dia vinte e dois de abril, das

Ponto cinco: O Leirena Teatro - Companhia de Teatro de Leiria solicitou novamente apoio na

cedência do espaço do Auditório do Salão Social, para cinco dias de ensaio da peça "SOB A TERRA",

entre os dias vinte e seis e vinte e nove de abril. Deu também conhecimento de que o espetáculo

está agendado para o dia trinta de abril, em Ourém, onde estará presente a Sra. Ministra da Cultura,

convidando a Junta de Freguesia também a assistir a este evento.

Uma vez que a sala de auditório irá ser utilizada para apoio aos "CENSOS2O2f", que decorrem até ao

dia três de maio, não será possível a cedência do espaço no período solicÌtado.

Ponto seis: O Executivo analisou a informação enviada porAntónio Edmundo Ribeiro, relativamente

à publicação do livro <Coverno Local - Conceitos, Estratégias e Práticas>. A obra será um bom

instrumento de apoio à gestão local das FreguesÌas e dos Municípios. Os temas abordados são

diversos (Competências e Funcionamento dos Órgãos, Eleições, ResponsabilÌdade, Autonomia,

Contratação Pública, SIADAP, Ordenamento do Território, Finanças Locais, Planeamento

Estratégico, Descentralização) conferindo a este livro uma abordagem multidisciplinar e fortemente

orientado para a prática e nível decisório, apoiando os eleitos locais no seu exigente trabalho. Cada

exemplar tem o custo de39,42€ (trinta e nove euros e quarenta e dois cêntimos).

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

r No seguimento da reunião levada a efeÌto com o Crupo de Escoteiros da Barosa, no passado

dia catorze de abril, o Presidente da DÌreção dos Escoteiros deu conhecimento de que o

Crupo de Escoteiros da Barosa pretende a resolução do protocolo existente, relativamente

r Será levado a efeito pela União das Freguesias de Marrazes e Barosa o projeto: Livro Digital
"O Verão" - 4OO anos Francisco Rodrigues Lobo - llustrações serão feitas por Rui Pedro

Lourenço, Sr. Carlos Fragoso, Dina Fonseca, Patrícia Penedo e Nídia Nair Marques; ........................

. A empresa ls Art - Consultoria e Formação, enviou, para conhecimento e devidos efeitos, a

nota informativa da DCAL, com informação de prazos para a Prestação de Contas dois mil e

/+ ,o
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o O Município de Leiria enviou convocatória para a sessão ordinária da Assembleia Municipal

que terá lugar no dia trinta de abril, pelas vinte e uma horas no Teatro José Lúcio da Silva; ....

o A Divisão do Desporto, do Município de Leiria, remeteu informações sobre a retoma da

atividade desportiva nos Pavilhões Desportivos Municipais (PDM), sendo que o governo irá

ainda decidiu se as modalidades de médio risco retomam a sua atividade e em que

condições. Neste âmbito, e independentemente do que for decidido, de acordo com os

procedimentos instituídos para a gestão e utilização dos PDM, o Município relembrou os
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procedimentos a adotar para a retoma das atividades desportivas. Será revisto o plano de

contingência confirmando se o mesmo está de acordo com as orientações da D.C.S.

(definido na Orientaç ão n." 36/2Q2-0, de vinte e cinco de agosto, atualizada a trinta . u^ au 4d

A Educadora Edite, da Escola Básica da Barosa, deu conhecimento de que a escola passou

a ter três projetores, nas salas dos segundos, terceiros e quartos anos. Na sala 82 há agora

uma televisão (vinda da sala 4BAA), à semelhança da que já havia na sala Bl. Todo este

equipamento foi adquÌrido e colocado pela Associação de Pais, da escola, após solicitação
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A Sra. Vereadora, Dra. Anabela Craça enviou convite para a Assembleia dos Jovens

Deputados, que teve lugar ontem, no Teatro José Lúcio da Silva. Neste seguimento, deu

também conhecimento das medidas e comunicações propostas pelos jovens deputados. O

Presidente, Paulo Clemente, esteve presente no evento;

A SAMP - Sociedade Artística e Musical dos Pousos deu a conhecer os novos órgãos socias

da instituição;

A ANAFRE reencaminhou o pedido do Crupo de Estudos de Saúde do ldoso (CESI) da

Associação Portuguesa de Medicina Ceral e Familiar (APMCF), para divulgação do <Cuia

Prático para a Pessoa ldosa>, destinado ao período de confinamento imposto pela

pandemia de COVID-19; ..............................

A ANAFRE informou a Junta de que, por lapso do Cabinete de Cestão do Fundo Ambiental,

foi enviada uma versão incorreta do Aviso JUNTAT + 2021. O Cabinete do Fundo Ambiental

pede desculpas e, logo que possível, disponibilizará uma versão correta do referido aviso; ........

A Sra. Presidente do Conselho Local de Ação Social de Leiria, Dra. Ana Valentim, enviou

convite para reunião de Plenário do CLAS, a realizar através de videoconferência, no próximo

dia vinte e três de abril, pelas onze horas, via Zoom;

A Escola Secundária Afonso Lopes Vieira (ESALV) deu conhecimento de que está agendada

reunião do concelho geral para hoje, dia vinte de abril, e que se realizará via ZOOM. Enviou,

também, para conhecimento, o anteprojeto das obras de requalificação da ESALV que será

analisado na reunião;

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

devidos efeitos, o Decreto do Presidente da República n.o 41-A-2O21 de catorze de abril -

Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma

A Vereadora do Município de Leiria, Dra. Ana Valentim, enviou convocatória para a reunião

do Plenário do Conselho Local de Ação Social de Leiria, a realizar através de

videoconferência, no próximo dia vinte e três de abril, pelas onze horas. Enviou também,

para conhecimento, a respetiva ordem de trabalhos e a ata da última reunião de Plenário.

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

devidos efeitos, o Decreto 6/A-2021 de quinze de abril - Regulamenta o estado de

emergência decretado pelo Presidente da República;
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A Direção Ceral de Reinserção Social e Serviços Prisionais deu conhecimento de que ficará

sem efeito a prestação de trabalho comunitário pelo Sr. Aziz Kalda, uma vez que o mesmo

emigrou para o estrangeiro informando que iria efetuar o pagamento monetário da multa.

Ponto oito: Foi deliberado, por unanÌmidade, emitÌr os seguintes atestados de insuficiência

economrca:

. CARLA SOFIA JORCE, resídente na Travessa do Rio Lis, n." 95, Leiria Care, Marrazes, para

efeitos de candidatura ao Fundo Municipal de Emergência Social, em como o seu agregado

familiar é composto pela própria e o seu companheiro, conforme o testemunho do SAAS -
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.

. JOSÉ MARIA Do RoSARlo DoS REIS, residente na Rua António Augusto da Costa, n." 25,

Rch. Dto., para efeitos de apoio jurídico, em como não tem rendimentos suficientes para o

pagamento das despesas jurídicas, conforme o testemunho de dois eleitores da freguesia,

António Manuel Soares Luciano, portador do cartão do cidadão número 014A9432 e Maria

Manuela Vieira Pinto Luciano, portadora do cartão do cidadão n." 02593251.

r FRANCISCO JoSÉ PEREIRA MARQUES, residente na Urbanização das Madeiras, Lote 2,

Marrazes, para efeitos de candidatura ao Arrendamento, do Município de Leiria, em como o

seu agregado familiar é composto pelo próprio e a esposa, conforme o testemunho de dois

eleitores da freguesia, lsabel Maria Leal Joaquim Simões, portadora do cartão do cidadão

número C'66c.1771eJoão Miguel Sousa Cunha, portador do cartão do cidadão n."13791587.....

o ANTONIO MANUEL DOS SANTOS PINADAS, residente na Rua Dona Clória Barata Rodrigues,

Lote 57, ì.", Apartamento 3, Quinta de Santo António, para efeitos de pagamento de coima,

em como não tem rendimentos suficientes para o pagamento da coima de uma só vez,

conforme o testemunho de dois eleitores da freguesia, Alexandra lsabel Vieira Carvalho

Felizardo Clemente, portadora do cartão do cidadão número 9241176 e Laurinda Pereira da

Fonseca, portadora do cartão do cìdadão n." 06523768

Por não haver mais nada a tratar e para que conste, se lavrou a presente ata que, depois de lida e

aprovada va r assinada, por todos os presentes.

P

Secretá

Tesoureiro:

Vogal

Voga
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