
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NUMERO CENTO E NOVENTA E DOIS

Aos vinte e sete 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: SIADAP- Deliberação de Homologação;

Ponto três: Aprovação da alteração do planeamento de férias - Sérgio Santos;

Ponto quetro: Pedido de colaboração - Escuteiros de Leiria - Utilização da Mata de Marrazes para

realização de atividade;

Ponto cinco: Prestação de Trabalho Comunitário - Direção Ceral de Reinserção Social e Serviços

Prisionais;

Ponto seis: Pedido de colaboração - Associação "Os Malmequeres"; ..................

Ponto sete: Licenciamento de publicidade;

Ponto nove: Certificados de insuficiência económica;

Ponto dez: 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 Cristìna Santos Teixeira; e o

Vogal, Márìo Jorge Pedro Teixeira. ................

Asessãofoi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.

Ponto um: O presidente da Junta de Freguesia apresentou aos restantes elementos do Executivo, a

seguinte proposta:

Homologação - "SIADAP - Avaliação de Desempenho 2OI9-2O2O"

Considerando que:

A Junta de Freguesia aplicou o sistema de avaliação de desempenho, nos termos da Lei n" 66-

B/2OO7, de vinte e oito de dezembro, na sua redação atual, conjugada com o Decreto Regulamentar

18/2OO9 de quatro de setembro relativo ao biénio de dois mil e dezanove/dois mil e vinte.

De acordo com o artigo número setenta e um da Lei 66-8/2007, na sua redação atual, a

homologação das avaliações de desempenho deve ser, em regra, efetuada até trinta de abril, dela

devendo ser dado conhecimento ao avaliado no prazo de cinco dias úteis.

Foram cumpridas todas as fases obrigatórias do processo do SIADAP

Propõe-se que a Junta de Freguesia delibere homologar a referida avaliação, nostermos da Lei. ............

O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a presente proposta.
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Ponto dois: O Executivo analisou os registos do relógio de ponto, tendo verificado que as picagens

não correspondem, em bastantes situações, ao horário de trabalho

Ponto três: O Executivo deliberou aprovar a alteração do planeamento de férias do funcionário

Sérgio Santos, conforme solicitado pelo próprio.

Ponto quatro: O grupo de exploradores do Agrupamento 127-5é-Leiria solicitou autorização para

usar a Mata de Marrazes durante a tarde do dia um de maio, para fins escutistas. Todos os anos,

costumam usar o espaço (por de trás do cemitério), para trabalharmos com as crianças, na vertente

técnica de construções e amarraçôes.

O Executivo decidiu autorizar a cedência do espaço solicitado, desde que cumpridas todas as regras

de segurança, e orientações da Direção Ceral de Saúde.

Ponto cinco: Pedidos de colaboração - Direção Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais.

No seguimento da aprovação do cumprimento de horas de Trabalho a Favor da Comunidade (TFC)

pela Sra. Filomena, a mesma não compareceu na data prevista e voltou a faltar no dia vinte e seis de

abril, conforme estipulado e agendado pela DCRSP, não tendo dado início ao cumprimento das

Neste sentido, pelos constrangimentos causados, e de acordo com a experiência adquirida em

situações anteriores, o Executivo considerou que não será possível o cumprimento da medida pela

Sra. Filomena Pereira na União das Freguesias de Marrazes e Barosa, ficando sem efeito a

Barosa.

No seguimento do pedido de colaboração da Direção de Reinserção Social e Serviços Prisionaìs, a

União das Freguesias de Marrazes e Barosa deliberou que o Sr. Lino Manuel Pereira Marques poderá

iniciar o cumprimento das setenta horas de Trabalho a Favor na Comunidade, conforme havia sido

previsto no mês de janeiro. lrá iniciar o trabalho, em data a combinar, de acordo com o seguinte: .........

o Tipo de trabalhofunções: Assegurar a Limpeza e conservação das instalações; colaborar

eventualmente nos trabalhos auxiliares de montagem desmontagem e conservação de

equipamentos; auxiliar a execução de cargas e descargas; proceder à remoção de lixos 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

conhecimentos práticos.

o Local de trabalho: Estaleiro e vários arruamentos da União das Freguesias de Marrazes e

o Horário: das thOO - l2h3o (almoço) 13h3O - l6h

. Supervisor direto: José Canário.

. Supervisor do Executivo: José Carlos Confraria
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Ponto seis: A Associação "Os Malmequeres, no âmbito da Ação de Sensibilização "O mar começa

Aqui", do seu projeto Eco-Escolas, solicitou a esta União das Freguesias, enquanto entidade parceira

do projeto, uma sugestão de identificação de uma sarjeta para pintura de sensibilização de temática

K
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O Executivo decidiu propor as grelhas de águas pluviais junto à sede da Junta de Freguesia e

Filarmónica de S. Tiago de Marrazes, ou junto à paragem de autocarro, do outro lado da via.

Sublinha-se que a proposta obriga a autorização por parte da Câmara Municipal de Leiria.

Ponto sete: Licenciamento de publicidade

Parecer Favorável:

. Nada a opor ao pedido de Licenciamento de Publicidade - Processo 41121, apresentado por

SECMENTO MILENAR LDA., a colocar em Rua Caldas da Rainha, n." 28, Marrazes.........,...................

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

. O Município de Leiria enviou convite para a Cala de apoio à candidatura de Leiria a Cidade

Europeia do Desporto2C.22, a ter lugar no dia trinta de abril, pelas dezanove horas e trinta

minutos, no Teatro José Lúcio da Silva. Estará presente o Vogal José Violante; ...................................

. O Município de Leiria enviou, para conhecimento, informação sobre o Workshop promovido

pela RIIVD- Rede lntegrada de lntervençãodaViolência Doméstica do Distritode Leiria, a

realizar no próximo dia onze de maio, pelas quinze horas - "1O." Aniversário da Assinatura da

Convenção de lstambul - Balanços e Desafios na lmplementação da Convenção de

lstambul";

. A Divisão do Ambiente, do MunicÍpio de Leiria, enviou e-mail, no seguimento da reunião

havida, partìlhando os elementos relativos ao projeto do futuro Ecocentro de Colmeias, com

proposta de localìzação do espaço na Ba

. A Escola de Dança Diogo de Carvalho enviou convite para o espetáculo que irão realizar, no

Teatro José Lúcio da Silva, no dia dois de maio, para a Celebração Dia Mundial da Dança; .........

. O Município de Leiria deu conhecimento de que, se procedeu recentemente à colocação de

sinalização de trânsito na localidade de Sismaria, respetivamente:

- Rua da Cabreira: um conjunto composto por um sinal de perigo A1a (curva à direita) e um

sinal de proibição C13 (proibição de exceder a velocidade máxima de 4OKm/h); um sinal

complementa r do tipo O6a (baia direciona l); ................

- Rua Padre Miguel: um conjunto composto por um sinal de perigo Aìb (curva à esquerda)

e um sinal de proibição Cì3 (proibição de exceder a velocidade máxima de 40Kmlh);....................

r O MunicÍpio de Leiria deu conhecimento de que, se procedeu recentemente ao reforço da

sinalização para a proibição de viragem à esquerda pelo lado direito do ilhéu, na via de

acesso à empresa confinante com a estrada dos Pinheiros, através da colocação de sinal de

proibição C'llb (Proibido virar à esquerda) acoplado ao sinal existente 82 (paragem

obrigatória);

r O Município de Leiria - Divisão do Desporto deu conhecimento de que, tendo em

consideração a estratégia aprovada pelo Coverno para o levantamento de medidas de
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confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, ao nível da

física e desportiva, alínea b), do Artigo 42.", permite "A prática de todas as atividades de treino

e competitivas, desde que sem público, de modalidades desportivas de baixo e médio risco

descritas nas competentes orientações da DCS". Ao analisar o ponto dois, do Artigo ì7.",

sobre os horários de funcionamento do PDM, surgiram algumas dúvidas, tendo o Sr.

Vereador do Desporto, Dr. Carlos Palheiro, solicitado esclarecimentos ao lnstituído

Português do Desporto e Juventude sobre este assunto. Neste sentido, o Município recebeu

a informação de que os pavilhões desportivos, desde que não seja para fins comerciais,

podem funcÌonar de acordo com atribuição de espaços desportivos feita no início da

presente época desportiva, tendo enviado, para conhecimento, o mapa de treinos

atualizado e as disponibilidades da instalação desportiva (Pavilhão Desportivo de Marrazes);

A Associação "Os Malmequeres" envíou, para conhecimento e devldos efeitos, o Relatório de

Atividades e de Contas de dois mil e vinte, aprovado em reunião de Assembleia Ceral de

A Vereadora da Câmara Municipal de LeirÌa, Dra. Catarina Louro, solicitou a divulgação, nos

suportes de comunicação habituais, dos editais relativos à atividade por vendedores

itinerantes eAcesso a Espaços Públicos no Concelho de LeirÌa,

Teve lugar, no dia vinte e três de abril, a reunião de Plenário do Conselho Local de Ação Social

de Leiria (CLASL), onde esteve presente a Secretária, CatarÌna Dias. No seguimento da

reunião havido, e no sentido de dar início à atualização do Diagnóstico Social do Concelho,

o CLASL solicitou a participação de todos os parceiros e o envio ficha de recolha de

contributos para a identificação dos problemas/necessidades que se considerar prioritários

e que servirão de ponto de partida para a intervenção e trabalho da Rede Social;

A Administração de Condomínios SERVI XXl, enviou, para conhecimento e devidos efeitos,

cópia da Ata da reunião da última Assembleia ordinária. O Presidente, Paulo Clemente,

esteve presente na reunião;

FoÌ autorizada a cedência da viatura Fiat às colaboradoras do Museu Escolar de Marrazes,

para deslocação à papelaria para aquisição de material de escritório e de limpeza, no dia

vinte e oito de abril, das catorze às dezassete horas, uma vez que ficou sem efeito o pedido

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

Diário da República, o Aviso n." 7182/2021, de vinte e um de abril, sobre o apoio financeiro a

projetos no âmbito da economia circular em Freguesias (JUNTAT+). É dirigido a todo o
território nacional, estando abertas as candidaturas até ao dia vinte e um de maio. O

documento será analisado, para posterior decisão;

O atelier Adarq informou a Junta de Freguesia de que prevê a entrega de todos os projetos

de execução relativos à Nova Sede da união de Freguesias de Marrazes e Barosa até ao dia

trinta de abril de dois mil e vinte e um. Deu também conhecimento de que os atrasos do

processo não se deveram aos projetistas, que acabam por ser pressionados para compensar

atrasos que foram oriundos da Pandemia atual e que por sua vez originou atrasos na
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aprovação do projeto na Câmara Municipal de Leiria. Neste sentido, estão afazer os possíveis

,f

a

A Escola Secundária Afonso Lopes Vieira enviou, para conhecimento, o relatório da conta de

gerencra;

A ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa enviou, para conhecimento, as notícias ABAE

para as autarquias, do mês de abril do corrente ano; ................

A Escola de Dança Diogo de Carvalho enviou convite para o espetáculo a realizar no dia dois

de maio, no Teatro José Lúcio da Silva em Leiria, para a Celebração Dia Mundial da Dança; ....

A Vereadora do Município de Leiria, Dra. Ana Valentim, enviou para conhecimento e

divulgação, informações sobre o Workshop promovido pela RIIVD - Rede lntegrada de

lntervenção da Violência Doméstica do Distrito de Leiria, a ter lugar no próximo dia onze de

maio 2021, pelas quinze horas. A Secretária, Catarina Dias, estará presente no evento.

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

a

economtca:

o CARLA SOFIA SANTOS SILVA, residente na Rua da Capela, n." 25,2."-A, Bairro das Almoinhas,

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

Agregado Familiar é composto por si e pelos seus três filhos, em como residem na área do

Município de Leiria, conforme o testemunho do SAAS - Serviço de Atendimento e

Acom pan ha mento Socia l.

o CRACIETE MATIAS DA FONSECA CONFRARIA, residente na Rua Principal n." 754, Pinheiros,

para efeitos de apoio à compra de fraldas, através do programa do Município de Leiria, em

como não tem bens nem rendimentos para suportar as despesas com as fraldas, conforme

o testemunho de dois eleitores da freguesia, com os cartões de cidadão número'10354535 e

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

. Cemitério de Marrazes, com o número mil seiscentos e vinte e nove, a pedido de Magda

Jesus Paradela, nas condições habituais e em vigor na União das Freguesias de Marrazes e

Barosa. O pagamento poderá ser feìto em seis prestações mensais, conforme solicitado. ..........

r Cemitério de Janardo, com o número cento e cinquenta e oito, a pedido de Maria Teresa

Carvalho, nas condições habituais e em vÌgor na União das Freguesias de Marrazes e Barosa.

A requerente deverá proceder ao pagamento do montante de 3OO,OO€ (trezentos euros),

mais 3O,OO€ (trinta euros), relativos à emissão do Alvará, conforme acordado com a Agência

Funerária Seco, devendo a agência liquidar o restante valor de 9OO,OO€ (novecentos euros).

O mesmo poderá ser pago em prestações, de acordo com o regulamento e tabela de taxas

em vigor

. Cemitério de Marrazes, com o número mil seiscentos e vinte, a pedido de Jorge Manuel

Comes Jordão, nas condições habituais e em vigor na União das Freguesias de Marrazes e

Barosa. O requerente deverá proceder ao pagamento do montante de 3OO,OO€ (trezentos

euros), mais 3O,OO€ (trinta euros), relativos à emissão do Alvará, conforme acordado com a
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Agência Funerária Seco, devendo a agência liquidar o restante valor de 9OO,OO€

(novecentos euros). O mesmo poderá ser pago em prestações, de acordo com o

Cemitério de Marrazes, com o número oitocentos e dezasseis, a pedido de Ângela Maria da

Fonseca Cruz, nas condições habituais e em vigor na União das Freguesias de Marrazes e

Barosa. O pagamento poderá ser feito em seis prestações mensais, conforme solicitado. ..........

Cemitério de Marrazes, com o número oitocentos e dezassete, a pedÌdo de Ângela Maria da

Fonseca Cruz, nas condições habituais e em vigor na União das Freguesias de Marrazes e

Barosa. O pagamento poderá ser feito em seis prestações mensais, conforme solicÌtado. ..........

Cemitério de Marrazes - Trasladação de Ossadas para a Sepultura número mil duzentos e

dezoito, a pedido de Maria lsabel Afonso Pereira Santos.

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

ap rovada vai assinada, por todos os presentes.

Presi

Tesoureiro:

Vogal

Vogal
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