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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO CENTO E NOVENTA E QUATRO \r
_\

Aos treze 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 detrabalhos:......................

Ponto um: Modificações do Orçamento da Despesa -Alteração número dezoito e dezanove;

Ponto dois: Modificações ao Plano Plurianual de lnvestimentos - Alteração número três;

Ponto três: Reabertura dos serviços de atendÌmento ao público e Casa Mortuária;

Ponto quatro: Pedido de cedência de espaço para realização de atividade no âmbito do Dia Mundial

da Criança - Museu Escolar de Marrazes, em parceria com a PSP;

Ponto cinco: Participação no suplemento "Marcas de Leiria" - Região de Leiria;

Ponto seis: Associação "Os Malmequeres" - Proposta de pintura em sarjeta junto ao Bar da Praça; ....

Ponto sete: Movimento LCBTI Leiria - Dia lnternacional Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia -
Dezassete de maio;

Ponto oito: Pedido de cedência da sala de auditório do Salão Social - Unidade de Cuidados na

Comunidade do Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio;

Ponto nove: Museu Escolar de Marrazes - Pedido de autorização para utilização de espaço público

(Largo atrás da lgreja de Marrazes) - Atividade no âmbìto do Dia Mundial da Criança;

Pondo dez: Propostas para realização de Formação; .......................

Ponto onze: Pintura do Pavilhão CÌmnodesportivo de Marrazes; .........................

Ponto doze: Festival de Música lazzV{f Azz- Propostas/Orçamentos; .......

Ponto treze: Alteração ao pla nea mento de férias - Sérg io Santos;

Ponto catorze: Entrega de documento com informação sobre a formação frequentada -

Ponto quinze: Licenciamento de publicidade; ..................................

Ponto dezasseis: Licenciamento de obras;

Ponto dezoito: Certificados de insuficiência económica; ...................

Ponto dezanove: 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 Cristina Santos Teixeira; e o

Vogal, Mário Jorge Pedro Teixeira. ...................

Asessãofoi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.
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Ponto um: O Presidente aprovara, as alterações número dezoito e dezanove do Orçamento da

Despesa, a seis e sete de maio respetivamente.............

O Executivo tomou conhecimento.

Ponto dois: O Presidente aprovara, a sete de maio, a alteração número três do Plano Plurianual de

lnvestimentos.

O Executivo tomou conhecimento. .................................

Ponto três: Tendo em conta a situação atual de pandemia, e de acordo com o plano de

desconfinamento e legislação em vigor, o Executivo deliberou que, a partir do dia um de julho,

reabrirão os seguintes serviços:

r Serviço de atendìmento ao público (Sede e Delegação da Barosa), devendo ser efetuada

marcação prévia, devendo permanecer no interior da secretaria, apenas duas pessoas de

cada vez (excluindo o pessoal administrativo. Sem prejuízo do atendimento presencial

previamente agendado nos serviços, o atendimento prioritário, previsto no Decreto-Lei n."

5812016, de 29 de agosto, é realizado sem necessidade de marcação prévia;

r Casa Mortuária, cumprindo todas as regras de segurança e normas da Direção Ceral de

Saúde

Ponto quatro: De acordo com o solicitado pelo Museu Escolar de Marrazes, o Executivo deliberou

autorizar a cedência do espaço do largo atrás da lgreja de Marrazes, para realização de uma

atividade em parceria com a PSP, no âmbito do Dia lnternacional da Criança

Ponto cinco: O Executivo analisou a proposta apresentada pelo jornal Região de Leiria, tendo

decid ido participar no su plemento especia I "Marcas de Leiria", com a/+ Página (12,61ar9. x ì4 a lt.), pelo

valor de € 3OO,OO€ (trezentos euros), mais lVA. Será remetido o respetivo pedido de cabimento à

empresa de contabilidade. .............

Ponto seis: A Associação "Os Malmequeres" enviou a maquete do desenho a pintar numa sarjeta.

Propondo efetuar a pintura na sarjeta junto a um bebedouro localizado perto do Bar da Praça. Para

o efeito, será necessário apenas uns pequenos ajustes na maquete para a enquadrar neste espaço.

O Executivo analisou o pedido apresentado e deliberou apoiar a ação de sensibilização "O mar

começa aqui", autorizando a pintura na sarjeta junto ao bebedouro na Praça José Diogo de Oliveira

J únior, media nte as segui ntes cond iciona ntes: ...............

- a intervenção terá de ser dentro do perímetro identificado e já definido em imagem; .....................

- a tinta utilizada terá de ser à base de água e que não danifique a pedra

Ponto sete: O Movimento LCBTI Leiria enviou ofício de sensibilização para o Dia lnternacional

Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, que se assinala no dÌa dezassete de maio.
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Neste âmbito, o Movimento enviou convite à Junta de Freguesia para o hastear da bandeira "Arco-

íris" (LGBTQIA+) no edifício sede da União das Freguesias de Marrazes e Barosa como símbolo de

inclusão, respeito e de tolerância durante o dia dezassete de maio.

O Executivo deliberou apoiar esta causa e iniciativa de âmbito mundial, através da exposição da o*'/
..3)

lt

Ponto oito: A unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio,

solicitou a cedência da sala de auditório do salão no dia vinte e um de maio, para realização de uma

sessão de grupo, no período da manhã, no âmbito do projeto " Como está a sua saúde respiratória

hoje?" e do programa das doenças respiratórias.

O Executivo decidiu autorizar a cedência do espaço do auditório do Salão Social, conforme solicitado

Ponto nove: O Museu Escolar de Marrazes irá realizar uma atividade em parceria com a Polícia de

Segurança Pública (PSP) para a comemoração do Dia lnternacional da Criança

A atÌvidade realizar-se-á no dia um de junho, no Auditório da Filarmónica, com alunos do quarto ano

da Escola Básica de Marrazes e irá consistir numa sessão de esclarecimento sobre os cuidados a ter

durante as férias, dando enfase ao uso das pulseiras "Estou Aqui". A sessão terminará com uma

mostra de algunsveículos ao uso da PSP, para que possam ser vìstos pelos participantes.

Neste seguimento, o Museu solicitou autorização para poderem ter acesso ao largo atrás da lgreja

de Marrazes, para colocação dosveículos da PSP que serão apresentados aos alunos.

O Executivo decidiu autorizar a cedência do espaço solicitado para a realização desta

atividade/i n i ciativa conj u nta, na data so I icitada. .....

Ponto dez: O Executivo analisou duas propostas para realização de formação:

o CEACP - Comité de Estudos e Auditoria em Contratação Púbìica * Curso "CESTOR DO

CONTRATO", a realizar no mês de junho, com a duração de sete horas, em formato à

distância, pelo valor de'I5O,OO€ (cento e cinquenta euros), mais l.V.A.;

e AnoCov - Formação 'O CESTOR E A EXECUçAO DO CONTRATO", a realizar no dia um de

junho, com a duração de quatro horas, pelo valor de I2O,OO€ (cento e vinte euros), mais l.V.A.

Ficou deliberado proceder-se à inscrição da colaboradora Rute Martins, na formação "Cestor do

Contrato, e efetuar a respetiva inscrÌção. Será remetido o respetivo pedido de cabimento à empresa

de contabilidade.

Ponto onze: A empresa Detalhe Seguinte, Unipessoal, Lda., enviou, para conhecimento, o Plano de

Sinalização Temporária relativamente à pintura exterior do Pavilhão Cimnodesportivo de Marrazes.

O Executìvo concorda com o plano apresentado, devendo a empresa remeter o mesmo ao

Município de Leiria, para poder dar seguimento ao processo e iniciar os trabalhos
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Ponto doze: No âmbito da realização da terceira edição do jazzMATAzz - FestÌval de Música da Mata

dos Marrazes, o Executivo analisou e deliberou aprovar as seguintes propostas/orçamentos:

. Mário Franco Trio (atuação): Toca das Artes - Núcleo Central, valor de I.OOO,OO€ (mil euros)

e Sérgio Silvestre Pelágio Real, valor de 5OO,OO€ (quinhentos euros);

r Diogo Alexandre Ensemble (atuação): Diogo Filipe Quintino Alexandre, valor de 85O,OO€

(oÌtocentos e cinquenta euros);André Carvalho Silva Fernandes, valor de 3OO,OO€ (trezentos

euros); Demian Cabaud, valor de 4OO,OO€ (quatrocentos euros);Tomás Rafael Valente Pires

Marques, valor de 3OO,OO€ (trezentos euros); Paulo Jorge Moreira Bernardino, valor de

3OO,OO€ (trezentos euros);João Pedro de Matos Mortágua, valor de 3OO,OO (trezentos euros);

. Ruì Joaquim Parreira de Mira -Técnico de Som para Diogo Alexandre Ensemble, valor de

3OO,OO€ + IVA (trezentos euros acrescidos de IVA);

. Maria João Ogre Electric (atuação): Pedro Calhoz Prod Unip., Lda., valor de 4.OOO,OO€ + IVA

(quatro mil euros acrescidos de IVA);

o Jeffery Davis Quinteto (atuação): Jeffery Francisco Davis, valor de 5OO,OO€ (quinhentos

euros); Óscar Marcelino da Craça, valor de 5OO,OO€ (quinhentos euros);João Pedro de Matos

Mortágua, valor de 5OO,OO€ (quinhentos euros); Marcos Cavaleiro da SÌìva, valor de 5OO,OO€

(quinhentos euros); FarraFanfarra - Associação Cultural, valor de 5OO,OO€ (quinhentos

euros);

. TCB (encomenda de reportório e atuação): Sérgio Fernando Bernardo Carolino, valor de

1.73O,OO€ (mil setecentos e trinta euros); Mário Manuel Barrela da Silva Delgado, valor de
'l.960,00€ (mil novecentos e sessenta euros).

Serão remetidos os respetivos pedidos de cabimento à empresa de contabilidade.

Ponto treze: O ExecutÌvo decidiu aprovar a alteração do plano de férias, conforme solicitado pelo

funcionário Sérgio Santos, sendo que o período de dezasseis; dezassete e dezoito de agosto

coincidirá com os mesmos dias da coìaboradora Rute Martins. Uma vez que as Eleições Autárquicas

poderão ser no inÍcio de outubro, as férias solicitadas para o mês de outubro poderão ficar

comprometidas por motivos de serviço.

Ponto catorze: No seguimento do Requerimento apresentado para instrução do processo de

Mobilidade lnterna lnter-Carreiras, o funcionário Sérgio Santos remeteu ficheiro com informação

relativa à formação frequentada

I'

Parecer Favorável:

. Nada a opor ao pedido de Licenciamento de Publicidade - Processo 19/21, apresentado por

FRUBACA - COOPERATIVA DE HORTOFRUTICUTORES, C.R.L., a colocar em Rua Pau|o VI, VaIe do
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Ponto dezasseis: LicencÌamento de obras.

r Processo: LT/2O16\

Pedido de Licença para Alteração a Operação de Loteamento (Alteração de Uso de lndústria

para lndústria, Comércio e Serviços)

Local Da Operação Urbanística: Mata Nacional dos Pinheiros, Lote I - União das Freguesias

Marrazes e Barosa.

Requerente: Meigal Construção e Administração de Propriedades, S.A., com morada em

Zona lndustrial da ZICOFA, Lote 4.

Sobre o pedido de parecer do Processo supramencionado, relativo à Alteração de Uso de lndústria

pa ra lnd ústria, Comércio e Serviços, o Executivo deliberou o segu inte:

Na linha de outros procedimentos já autorizados, para o mesmofim, nomeadamente para os lotes

quatro, vinte e seis, e vinte e sete, esta União das Freguesias nada tem a opor à Alteração de Uso,

conforme solicitado, desde que, para o efeito, não se vá alterar os índices de construção, abaixo e

acima da Cota de Soleira, de acordo com os Regulamentos do Loteamento, na sua Planta de Síntese.

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

. O Município de Leiria enviou convite para a Sessão de Reconhecimento ao Setor Social no

contexto do combate aos efeitos da pandemia COVI D-19, a ter lugar no dia vinte e três de

maio, no Teatro José Lúcio da Silva. O Presidente, Paulo Clemente, estará presente no

evento;

. A Direção Ceral de Reinserção Social e Serviços Prisionais, deu conhecimento de que

recebeu uma informação clínica referente ao arguido Lino Marque, atestando a sua

incapacidade para o trabalho por um período de quatro meses. Logo que tenha mais

informações sobre este processo, entrará em contacto;

. A Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria enviou, para

conhecimento, o relatório de gestão referente ao ano dois mil e vinte;

r O CEPAE - Centro do Património da Alta Estremadura, remeteu, para apreciação, a Ata

referente ao ano de dois mil e vinte;

r Os SMAS de Leiria enviaram, para conhecimento, o Relatório da visita efetuada ao talude do

lP na rua dos Marinheiros, realizada no dia vinte e sete do mês de abril;

r A Divisão de Desenvolvimento Económico, do MunÌcÍpio de Leiria, enviou, para

conhecimento e divulgação, o Edital relativo ao funcionamento dos Mercados e Feiras do

Concelho de Leiria, e também o Edital e Requerimento para licença, relativos à venda

Ambulante nas Praias do Pedrógão;

o Os CTT deram conhecimento da atribuição de código postal ao topónimo "Rua do Santo",

lugar do Picheleiro;

o A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, enviou convite para a apresentação

pública do PLANOP DECIR 2Q21 a realizar no próxÌmo dia catorze de maio, pelas horas e

trinta minutos, através de videoconferência;

('
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A Câmara Municipal de Leiria enviou convite para a Exposição "Francisco Rodrigues Lobo:

Património Bibliográfico", e para a apresentação da nova edição de "Corte na Aldeia e Noites

de lnverno", a realizar no dia vinte e um de maio, apresentada pelo Doutor António Cordo; ...

A Câmara Municipal de Leiria enviou convite para a Sessão de Reconhecimento ao Setor

Social no contexto do combate aos efeitos da pandemia COVID-19;

A Associação HurõànÌtária dos Bombeiros Voluntários de Leiria enviou convite para a sessão

solene comemorativa do trigésimo sétimo aniversário da Associação, que terá lugar no dia

trinta de maio, no Quartel dos Bombeiros, pelas dez horas.

A SPEM - Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla deu conhecimento de que não irá

necessitar de nenhum dos materiais Ìnformáticos disponibilizados pela União de Freguesias

para a realização do seu trabalho diário. Demonstraram estar sensibilizados com o gesto de

altruísmo e benevolência demonstrado pela Junta de Freguesia, desejando que esta

iniciativa seja bem recebida junto de outras entidades parceiras e que a reutilização do

material disponibilizado ajude quem de facto precisa dele. No seguimento, a Junta de

Freguesia agradeceu a amabilidade da resposta, desejando a continuação do excelente

trabalho desenvolvido pela SPEM de Leiria, demonstrando total disponibilidade de toda a

equipa da União das Freguesias, para qualquer apoio de que a SPEM necessite.

(t
a

a

a

Ponto dezoito: Foi deliberado, por unanimidade, emitir os seguintes atestados de ÌnsufÌciêncÌa

economtca:

r ARIANA MACNA NETO FERNANDES FELICIANO, residente na Rua 25 de abril, n.o 82, Rch.

Dto., Marrazes, para efeitos de confirmação do seu agregado familiar, em como o seu

Agregado Familiar é composto por si e pelos seus quatro 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.

. DIN lS SILVA ABREU, resÌdente na Rua Bartolomeu Dias, Lote 34, Rch. Esq., Quinta do Alçada,

para efeitos de pagamento de coima a prestações, em como não tem bens ou rendimentos

suficientes para o pagamento das despesas de coima de uma só vez, conforme o

testemunho dos eleitores Sandra Maria Batista Simões e Márcia Filipa Vieira da Cruz, com

os cartões de cidadão número 09948642e133578O7, respetivamente.

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

. Cemitério de Marrazes, com o número mil seiscentos e vinte e sete, a pedido de Elsa

Margarida Ferreira Fiteiro, nas condições habituais e em vigor na União das Freguesias de

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

aprovada vaì ser assinada, por todos os presentes.

Presi

Tesoureiro:

Vogal:

Voga

Voga

Vogal:
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