
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO CENTO E NOVENTA E TRÊS

Aos quatro dias do mês de maio 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 dezassete;

Ponto dois: P 5/2021- Aquisição de Varredora Articulada - Consulta Prévia, Aprovação do Relatório

Final, da proposta de adjudicação;...

Ponto três: Obras de Ma n utenção e Conservação de vá rios Arrua mentos da Freguesia - Autorização

da realização de despesa, abertura do procedimento;

Ponto quatro: Execução de Muro de Vedação na Rua Casal de Cima, Janardo - Autorização da

realização da despesa, abertura do procedimento;

Ponto cinco: Obras de Manutenção e Conservação de Vários Arruamentos da Freguesia - LOTE 2 -
Consulta Prévia - Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento; ..............

Ponto seis: Reparação da Rede de Águas Pluviais na Rua da Carreira de Tiro - {uste Direto -

Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento;

Ponto sete: Obras de Manutenção e Conservação de Vários Arruamentos da Freguesia - LOTE 3 -
Consulta Prévia - Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento; ..............

Ponto oito: Execução de muros de contenção de taludes, no lugar de Janardo - {uste Direto -

Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento; ..

Ponto nove: Substituição de Caixilharia do Pavilhão Cimnodesportivo de Marrazes - Ajuste Direto -

Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento; ..............

Ponto dez: Demolição e Reconstrução de Muro na Rua de S. Martinho, em Cândara dos Olivais -
{uste Direto - Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento; .....

Ponto onze: Encaminhamento de águas residuais da Rua Campos do Lis para a ribeira, em Cândara

dos Olivais-{uste Direto - Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento..................

Ponto doze: Voto de Louvor - Cinasta Martim Lavado;

Ponto treze: Eleições Autá rq uicas 2O2ì - Secções de Voto; ............

Ponto catorze: Reunião com a Câmara Municipal de Leiria e PresÌdentes deJunta;

Ponto quinze: Abate de material informático;

Ponto dezasseis: Pedido de Apoio - Realização de "Prova lnternacional de XCO Marrazes 2021";.............

Ponto dezassete: Licenciamento de publicidade; .............................

Ponto dezoito: Programa do Município "Freguesiasem Movimento";

Ponto dezanove: "2." Semana Nacional/.l." Semana lbérica sobre espécies invasoras"; ..................................

Ponto vinte: Análise de Proposta/orçamento -jornal Diário de Leiria;

Ponto vinte e um: Orçamento - Fernando Mesquita Terraplanagens - Rua Campos do Lis;

Ponto vinte e dois: Orçamento - Matos & Neves - Execução de Correções de Pavimentos; ..........................

Ponto vinte e três: Orçamento -António Ribeiro, Lda. - Demolição e construção de muro na Rua de

T

S. Martinho; ....
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Ponto vinte e quatro: Orçamento - António Ribeiro, Lda. - Reparação de rede de águas pluviais na

Rua da Carreira deTiro; .....

Ponto vinte e cinco: Formação Avançada: "VoteDH R - Eleições Autárquicas;

Ponto vinte e seis: Pedido de marcação de reunião - Rancho da Região de LeÌria;

Ponto vinte e sete: Pedidos de reserva Parque de merendas da Barosa;

Ponto vinte e oito: lnformações do Presidente; ..................

Ponto vinte e nove: 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. ...................

Asessãofoi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.

Ponto um: O Presidente aprovara, a um de maio, a alteração número dezassete do Orçamento da

Despesa.

O Executivo tomou conhecimento.

Ponto dois: P 5/2021- AquÌsição de Varredora Articulada - Consulta Prévia, Aprovação do Relatório

('o

O Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a adjudicação, 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 DMCAR, Lda., pelo valor de 74.79O,OO€ (setenta e quatro mÌl

setecentos e noventa euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor

Ponto três: Obras de Manutenção e Conservação de vários Arruamentos da Freguesia -Autorização

da realização de despesa, abertura do procedimento. .......

O Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento por Consulta Prévia,

nos termos da alÍnea c) do artigo l9.o do CódÌgo dos Contratos Públicos (CCP), cujo objeto do

procedimento se refere à empreitada de obras públicas de OBRAS DE MANUTENçÃO E

CONSERVAçÃO DE VARIOS ARRUAMENTOS DA FRECUESIA, sustentado no facto de a Freguesia

não dispor de serviços e meios técnÌcos que possam assegurar esta necessidade. A despesa será

realizada ao abrigo do Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências nas Juntas de

Freguesias para manutenção de vias municipais, celebrado com o Município de Leiria.

Ponto quatro: Execução de Muro de Vedação na Rua Casal de Cima, Janardo - Autorização da

O Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento por {uste Direto,

nos termos da alínea d) do artigo l9.o do Código dos Contratos Públicos (CCP), cujo objeto do
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procedimento se refere à empreitada de obras públicas de EXECUÇÃO pf MURO Of VeOnçÃO Na

RUA CASAL DE CIMA, EM JANARDO, sustentado no facto de a Freguesia não dispor de serviços e

meiostécnicos que possam assegurar esta necessidade.

Ponto cinco: Obras de Manutenção e Conservação de Vários Arruamentos da Freguesia - LOTE 2 -
Consulta Prévia - Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento. ..............

O Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento por Consulta Prévia,

nos termos da alínea c) do artigo .l9." do Código dos Contratos Públicos (CCP), cujo objeto do

procedimento se refere à empreitada de obras públicas de OBRAS DE MANUTENçÃO E

CONSERVAÇÃO DE VARIOS ARRUAMENTOS DA FRECUESIA- LOTE 2, na susrentado no facto de a

Freguesia não dispor de serviços e meio técnicos que possam assegurar esta necessidade, nos

termos acima expostos.

A despesa será realizada ao abrigo do Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências

nas Juntas de Freguesia para manutenção de vias municipais, celebrado com o Município de Leiria;

Ponto seis: Reparação da Rede de Águas Pluviais na Rua da Carreira de Tiro - Ajuste Direto -

Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento.

O Executivo deliberou por unanimidade autorizar a abertura do procedimento por {uste Direto, nos

termos da alínea d) do artigo l9.o do Código dos Contratos Públicos (CCP), cujo objeto do

procedimento se refere à empreitada de obras públicas para REPARAçÃO DA REDE DE ACUAS

pLUVIAIS NA RUA DA CARREIRA DE TIRO, na sustentado no facto de a Freguesia não dispor de

servÌços e meio técnicos que possam assegurar esta necessidade, nos termos acima expostos. .........

A despesa será realizada ao abrigo do Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências

nas Juntas de Freguesia para manutenção de vias municipais, celebrado com o Município de Leiria;

Ponto sete: Obras de Manutenção e Conservação de Vários Arruamentos da Freguesia - LOTE 3 -
Consulta Prévia - Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento...............

O Executivo deliberou por unanimidade autorizar a abertura do procedimento por Consulta Prévia,

nos termos da alínea c) do artigo .l9." do Código dos Contratos Públicos (CCP), cujo objeto do

procedimento se refere à empreitada de obras públicas de OBRAS DE MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO DE VARIOS ARRUAMENTOS DA FRECUESIA - LOTE 3, sustentado no facto de a

Freguesia não dispor de serviços e meio técnicos que possam assegurar esta necessidade, nos

termos acima expostos. .............

A despesa será realizada ao abrigo do Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências

nas Juntas de Freguesia para manutenção de vias municipais, celebrado com o Município de Leiria;

Ponto oito: Execução de muros de contenção de taludes, no lugar de Janardo -,{juste Direto -

Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento...............

O Executivo deliberou por unanimidade autorizar a abertura do procedimento por {uste Direto, nos

termos da alínea d) do artigo 19." do Código dos Contratos Públicos (CCP), cujo objeto do

R/
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AI
procedimento se refere à empreitada de obras públicas para EXECUçÃo oE MUROS O=\t
CONTENçÃO DE TALUDES, NO LUCAR DE JANARDO, na sustentado no facto de a Freguesia não

dispor de serviços e meio técnicos que possam assegurar esta necessidade, nos termos acima

expostos.

A despesa será realizada ao abrigo do Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências

nas Juntas de Freguesia para manutenção de vias municipais, celebrado com o Município de Leiria;

Ponto nove: Substituição de Caixilharia do Pavilhão Cimnodesportivo de Marrazes-{uste Direto -

Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento; ..............

O Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento por Ajuste Direto,

nos termos da alínea d) do artigo 19." do Código dos Contratos Públicos (CCP), cujo objeto do

procedimento se refere à empreitada de obras públicas para SUBSTITUIçÃO DA CAIXILHARIA DO

PAVILHÃo CIMNODESPORTIVO DE MARRAZES, sustentado no facto de a Freguesia não dispor de

serviços e meio técnicos que possam assegurar esta necessidade, nos termos acima expostos. ......

A despesa será realizada ao abrigo do apoio às atividades da Junta de Freguesia atribuído pelo

Município de Leiria para o ano de dois mil evinte e um.

Ponto dez: Demolição e Reconstrução de Muro na Rua de S. Martinho, em Cândara dos Olivais -
Ajuste Direto - Autorização da realÌzação da despesa, abertura do procedimento................

O Executivo deliberou por unanimidade autorizar a abertura do procedimento por A,juste Direto, nos

termos da alínea d) do artigo 19." do Código dos Contratos Públicos (CCP), cujo objeto do

procedimento se refere à empreitada de obras públicas para DEMOLIçÃO E RECONSTRUçÃO DE

MURO NA RUA DE S. MARTINHO, EM CÂNDARA DOS OLIVAIS, sustentado no facto de a Freguesia

não dispor de serviços e meio técnicos que possam assegurar esta necessidade, nos termos acima

expostos.

Ponto onze: Encaminhamento de águas residuais da Rua Campos do Lis para a ribeira, em Cândara

dos Olivais-,{juste Direto - Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento..................

O Executivo delÌberou, por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento por Ajuste Direto,

nos termos da alÍnea d) do artigo 19." do Código dos Contratos Públicos (CCP), cujo objeto do

procedimento se refere à empreitada de obras públicas para ENCAMINHAMENTO DE ACUAS

RESIDUAIS DA RUA CAMPOS DO LIS PARA A RIBEIRA, EM CÂNDARA DOS OLIVAIS, SUStENtAdO NO

facto de a Freguesia não dispor de serviços e meio técnicos que possam assegurar esta necessidade,

nos termos acima expostos.

A despesa será realizada ao abrigo do Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências

nas Juntas de Freguesia para manutenção de vias municipais, celebrado com o Município de Leiria.

Ponto doze: O Executivo, deliberou, por unanimidade, a atribuição de um Voto de Louvor ao ginasta

Martim Lavado, pelo trabalho de excelência desenvolvido, rigor e qualidade artística, congratulando-
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o pela conquista do terceiro lugar na disciplina de duplo minitrampolim, no Campeonato da Europa

Va
Fr

\zA2021,em Sochi, na Rússia.

Ponto treze: No âmbito da preparação das próximas Eleições Autá

informar o Município de Leiria, de que irá manter as secções de voto

e na Delegação da Barosa.

Ponto catorze: No dia três de maio, teve lugar a reunião com o Presidente da Câmara Municipal de

Leiria e Presidentes de Junta, tendo sido abordados os seguintes assuntos:

l. Apresentação do Balcão SNS24;

2. Parque de Recolha de Monstros- ponto de situação; ................

3. Programa <Freguesias em Movimento>

4. Eleições 2021; ...................

5. Ciclo de Formação para técnicos e autarcas dasJuntas de Freguesia; ......................

6. Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia;

7. Processo de transferência de competências <pequenas reparações e manutenção dos espaços

envolventes - esta beleci mentos de ensino>;

8. <Escola a Tempo lnteiro> - CAF 1." ciclo: modificação dos contratos interadministrativos.

Relativamente ao prÌmeiro ponto abordado, o Executivo considera não estarem reunidas as

condiçôes para adesão ao Balcão SNS24 nesta Junta de Freguesia. Atendendo à dimensão

populacional da União das Freguesias de Marrazes e Barosa, e face à falta de espaço físico com

condições necessárias, bem como pessoal administrativo para apoiar neste setor, não será viável a

i mplementação deste serviço.

Ponto quinze: O Executivo decidiu autorizar o abate ou doação dos seguintes artigos:

r Artigo23- MonitorSamsungTFTlT"TlOVSilver;

r Artigo 24 - Monitor Samsung TFT'17" T]OV Silver;

r Artigo 2O0 - Monitor Dell, LCD;

r Artigo 234 - Router Draytek Yigor 2820;

. Artigo 3Ol - Monitor Cateway;

o Artigo 587 - Monitor Cateway;

r Artigo 676 - Monitor HP;...............

r Artigo 717 - Monitor HPTFTI9" - Ll9O6;

r Artigo 1277 - l4onitor Cateway; .........................

o Artigo 1365 - Monitor Philips;

r Artigo 1526- Bastidor.

Os monitores encontram-se operativos e em boas condições, e já não possuem valor patrimonial.

Neste sentido, foi decidido contactar Associações e IPSS's que tenham interesse em receber algum

deste material ou, no caso de não haver ninguém interessado, proceder-se ao abate do mesmo............

rquicas 2C;21o Executivo decidiu I
na Escola Básica 2,3 de Marrar"=.rr/
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Ponto dezasseis: A Secção de Ciclismo do Sport Clube Leiria Marrazes solicitou apoio para a

O Executivo analisou o pedido efetuado e decidiu apoiar a realização do evento, à semelhança dos

anos anteriores, tendo deliberado a atribuição de uma verba no valor de 2OOO,OO€ (dois mil euros),

bem como a cedência do módulo de apoio, que se encontra na Aldeia do Desporto, pins limitadores

e apoio na requalificação da pista de BTT. .......

Parecer Favorável

. Nada a opor ao pedido de Lìcenciamento de Publicidade - Processo31l2l, apresentado por

TNT, INTERNACIONAL EXPRESS LDA., a colocar em Rua dos Petigais,466, Barosa

. Nada a opor à colocação de publicidade na estrutura publicitária existente em Carreira de

Água (Barosa) entre a Rua das Flores e a Estrada Nacional 242(logo a seguÌr ao Motel Eleven),

a pedido da empresa AES Moldes, desde que seja colocada de acordo com as setas

publicitárias que já se encontram na estrutura. ..................

Ponto dezoito: O Vereador Carlos Palheira, da Divisão do Desporto, remeteu para preenchimento

um formulário online, no âmbito do programa "Freguesias em Movimento", e na sequência da

reunião do passado dia três de maio.

A União das Freguesias de Marrazes e Barosa irá participar nesta iniciativa desportiva municipal,

tendo o Executivo decidido que os locais para o desenvolvimento da atividade desportiva serão a

Aldeia do Desporto e o Parque de Merendas da Barosa

Ponto dezanove: A Universidade de Coimbra encontra-se a organizar a Segunda SNEI (Semana

Nacional sobre Espécies lnvasoras), convidando a União das Freguesias de Marrazes e Barosa a

participar nesta iniciativa. A Primeira Semana Nacional sobre Espécies lnvasoras (SNEI) decorreu em

Portugal de dez a dezoito de outubro de dois mil e vinte, com o objetivo de aumentar a sensibilização

sobre as invasões biológicas a nível nacional. A equipa da Plataforma INVASORAS.PT, que reúne

investigadores do Centre for Functional Ecology, da Universidade de Coimbra e da Escola Superior

Agrária do lnstituto Politécnico de Coimbra, juntou-se a mais de oitenta Entidades/Associações/

Crupos informais, etc. e organizaram mais de cento e quarenta ações diversificadas sobre espécies

exóticas invasoras.

Em2021, a recentemente criada Rede Portuguesa de Estudo e Cestão de Espécies lnvasoras, e os

projetos LIFE STOP Cortaderia e LIFE INVASAQUA lançam novo desafio:a Segunda SNEI e Primeira

Semana lbérica sobre Espécies lnvasoras (SlEl), a realizar de vinte e nove de maio a seis de junho. O

Executivo deliberou aceitar o convite e aderir a esta iniciativa, com a realização de atividades e ações

de sensibilização, de acordo com a seguinte calendarização: .................

r Devintee novede maioaseisdejunho-Açôesdesensibilização; ..............

. Fim de semana de cinco e seis de ju n ho - Realização de Ações de Volu nta riado pa ra controlo

e remoção de erva-das-pampas e outras na zona rearborizada.
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f
Ponto vinte: O Executivo deliberou aprovar a proposta do jornal Diário de Leiria para participação

na edição especial do Dia do Município de Leiria, a publicar a vinte e um de maio, (tamanho: um

quarto de página), pelo valor de 3OO€ (trezentos euros), mais l.V.A. à taxa legal em vigor. ............. .íI

Ponto vinte e um: O Executivo deliberou aprovar o orçamento apresentado por Fernando Mesquitgr' 1

-Terraplanagens, para a obra situada na Rua Campos do Liz (encaminhamento de águas residuais,

com início em manilhas de quinhentos, construção de caixa em bloco com grelha de pecuária, para

receber o excesso de águas provenientes da vala de regadio, que serão encaminhadas em manilhas

de seiscentos para a ribeira com a respetiva boca de terra). .................................

A realização da obra nomeada terá o custo total de 6.750,00€ (seis mil setecentos e cinquenta euros)

+ lVA, e será levada a efeito no âmbito do contrato lnteradministrativo. .........

Ponto vinte e dois: O Executivo deliberou aprovar o orçamento apresentado pela empresa Matos &

Neves, para a Execução de Correções de Pavimentos, em vários arruamentos da Unìão das

Freguesias de Marrazes e Barosa.

A realização da obra nomeada terá o custo total de 9.25O,OO€ (nove mil duzentos e cinquenta euros)

+ lVA, e será levada a efeito no âmbito do contrato lnteradministrativo.

Ponto vinte e três: O Executivo deliberou aprovar o orçamento apresentado pela empresa António

Ribeiro, Lda., para a Demolição e construção de muro na Rua de S. Martinho, Cândara dos Olivais. ......

A realização da obra nomeada terá o custo total de 5.85O,OO€ (cinco mil oitocentos e cinquenta

euros) + lVA, e será levada a efeito no âmbito do contrato lnteradministrativo.

A realização da obra nomeada terá o custo total de 9.25O,OO€ (nove mil duzentos e cinquenta euros)

+ lVA, e será levada a efeito no âmbito do contrato lnteradministrativo.

Ponto vinte e quatro: O Executivo deliberou aprovar o orçamento apresentado pela empresa

António Ribeiro, Lda., para a Reparação da Rede de Águas Pluviais, na Rua da Carreira de Tiro,

Marrazes.

A realização da obra nomeada terá o custo total de 2.I5O,OO€ (dois mil cento e cinquenta euros) +

lVA, e será levada a efeito no âmbito do contrato lnteradministrativo.

Ponto vinte e cinco: O CES - Centro de Estudos Sociais, da Universidade de Coimbra, no âmbito do

projetoVotedHR - Eleições, Democracia e Direitos Humanos, e no contexto das EleiçõesAutárquicas,

enviou, para conhecimento e divulgação asformações que se encontram a desenvolver, destacando

a ação de formação "Eleições e Freguesias - Eleições Autárquicas", a realizar nos dias vinte e quatro,

vinteecincoetrintaeumdemaioediaumdejunho.Éumaformaçãoàdistância,certificadaeas
i nscrições encontra m-se abertas.

O Executivo analisou o proposto, contudo, decidiu não participar nasformações indicad4s........................
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Ponto vinte e seis: A Direção do Rancho da Região de Leiria solicitou o agendamento de uma

reunião, no sentido de ser abordado o assunto referente à autorização para a execução de obras no

edifício anexo à Sede Social (casa amarela), conforme já haviam solicitado em reunião anterior.

Efetivamente, no seguimento da reunião havida entre a Junta e Freguesia e o Rancho da Região de

Leiria, o Executivo solicitou esclarecimentos à Câmara Municipal de Leiria, vereação da Sra. Arquiteta

Rita Coutinho, tendo sido informados de que a obra para construção de chaminé obriga a pedido

de autorização/licenciamento especÍfico por parte da Câmara Municipal. Mais obriga, enquanto obra

de investimento, inclusão no PPI - Plano Plurianual de lnvestimento e respetiva aprovação em

Assembleia de Freguesia. A três de maio do corrente ano, foi prestada esta informação à Direção do

Rancho da Região de Leiria

Neste sentido, ficou decidido obter-se informação junto do Município de Leiria sobre quais os

procedimentos a tomar e/ou documentação necessária. Posteriormente, será agendada reunião

com o Rancho para informar e esclarecer que as despesas terão de ser assumidas pelo Rancho). ..........

Ponto vinte e sete: No seguimento do recebimento de dois pedidos de reserva para o Parque de

Merendas da Barosa, um para o dia oito de maio, e outro para o dia vinte e nove de maio, não

havendo ainda condiçôes para reabertura do Parque, o Executivo decidiu informar o seguinte:

Tendo em conta a situação pandémica, as instalaçôes sanitárias e acesso ao serviço/equipamento

de bar encontram-se fechados. O acesso, durante este período é livre, por ordem de chegada, não

se rea lizando reservas.

O Executivo decidiu também solicitar a colaboração da APAMC - Associação Protetora de Animais

da Marinha Crande, para a esterilização dos/as gatos/as que se encontram no local, e quais osvalores,

para posteriormente se solicitar o respetivo cabimento.

Será também avaliada proposta/orçamento da empresa SECURITAS

Ponto vinte e oito: O Presidente prestou as seguintes informações:

r O Atlético Clube da Sismaria enviou convite para um simbólico evento de comemoração do

septuagésimo quinto Aniversário do Clube, e inauguração da nova sede, a realizar no

próximo dia oito de maio. Estará presente o Presidente, Paulo Clemente;

. A empresa Adarq - Atelier Multidisciplinar de Arquitetura enviou o link com os

documentos com toda a documentação relatÌva ao projeto de execução da

Conversão de Salão Paroquial em Sede de Freguesia. Deu também conhecimento

de que, em virtude do espaço tempo que o processo demorou a ser aprovado na

Câmara e dado alguns requisitos necessários para o cumprimento da legislação,

foram necessários ajustes técnicos. Porém, cumpriu-se o programa definido. O

Executivo tomou conhecimento e decidiu avançar com o procedimento concursal;

o O Município de Leiria enviou os ficheiros tipo com a informação necessária, para

reporte da execução física e financeira, com vÌsta ao reembolso de despesas, no

*b
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âmbito da execução dos contratos interadministrativos de delegação d"\
competências cujos objetos englobam as obras diversas a realizar em dois rnir Jn
vinte e um, e a instalação, manutenção e conservação de toponímia e sinalização

vertical não iluminada (N'la e N2a);

A Associação Nacional de Freguesias - ANAFRE deu conhecimento de que o

Comissariado para as Migrações, lP - ACM, através do Núcleo de Apoio às

Comunidades Ciganas (NACI), irá promover em dois mil e vinte e um ações de

formação subordinadas ao tema "Comunidades Ciganas: Abordagens à

lntervenção" dirigidas às autarquias. Estas ações, encontram-se previstas na

Estratégia Nacional para a lntegração das Comunidades Ciganas (ENICC), tendo a

duração de seis horas (cada ação estará disponível a vinte e cinco participantes.) As

ações estão agendadas para os dias dezasseis e vinte e dois de junho. A Secretária,

Catarina Dias, estará presente na ação do dia dezasseis de junho;

A Associação Nacional de Freguesias - ANAFRE deu conhecimento de que, na

sequência do Protocolo de Cooperação estabelecido com a Fundação Francisco

Manuel dos Santos (FFMS) e a ANAFRE, com o objetivo de enriquecer o espólio

literário das bibliotecas e salas de leitura públicas, através da entrega gratuita de

publicações editadas pela FFMS, terá início a distribuição dos livros às

Freguesias/UniÕes das Freguesias que manifestaram interesse em receber as

publicações;

A Vereadora Dra. Anabela Craça deu conhecimento de que, terá lugar no dia oito

de maio, noTeatro Miguel Franco, oVll Fórum Famílias "Brinc@r em Família";.............

O Projeto Viver Melhor do MunicípÌo de Leiria deu conhecimento da reabertura do

projeto no dia quatro de maio. Mais informou de que, sempre que o Projeto Viver

Melhor estiver aberto, os munícipes que desejem pedÌr informações ou realizar

pedidos de apoio à CML, dentro da área da divisão de desenvolvÌmento social,

podem fazê-lo no próprio projeto;

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

Topónimo "Travessa Padre Miguel", no lugar de Sismaria. Os CTT deram também

conhecimento de que foi atribuído o código postal ao referido topónimo;

AAutoridade Nacionalde Emergência e Proteção Civil, envio, para conhecimento e devidos

efeitos, a Resolução do Conselho de Ministros n." 45-Cl2O2l - Declara a situação de

calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-.l9;

O CEPAE - Centro do Património da Estremadura enviou convocatória para a reunião de

Assembleia geral que terá lugar no dia seis de maio, por videoconferência, tendo enviado,

para os devidos efeitos, o link e documentação respetiva

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

r ANA PAULA TEIXEIRA CUERREIRO MARTINS, residente na Rua Pedro ÁIVATES CAbTAI, LOte

ì5, 4." Dto., Quinta do Alçada. para efeitos de candidatura ao Arrendamento, do Município

de Leiria, em como o seu Agregado Famìliar é composto pela própria e reside na área do

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

Acom pa n ha mento Social. ....

. MANUEL SIMÃO JESUS, residente na Rua Dona Clória Barata Rodrigues, Lote 59,3." Andar,

Porta 2, Quinta de Santo António, para efeitos de isenção das taxas com a emissão do cartão

do cidadão, em tem comprovada insuficiência económica e não poderá suportar as taxas de

emissão do seu cartão de cidadão, conforme o testemunho da lnpulsar - Associação para o

e BONNYCRISTI NAALVES PEREIRA, residente na Praceta de Lisboa, n." 47, Cave, Quinta do

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

Agregado Familiar é composto pela própria e pelo seu filho, e reside na área do MunicÍpio

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

Socia l. .............

r FILIPAALEXANDRA ROQUE MACEDO, residente na Travessa do Olival da Fonte, Lote 11,2."

E, Marinheiros, para efeitos de candidatura ao Arrendamento, do Município de Leiria, em

como o seu Agregado Familiar é composto pela própria e a sua filha e reside na área do

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

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

aprovada vai ser assinada, por todos os presentes.

Presi

Sec

Tesoureiro:

Voga

Voga
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