
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚUENO CENTO E NOVENTA E CINCO

Aos dezoito 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: ............................

Ponto um: Pa rticipação de sinistro - vid ro de veícu lo pa rtido;

Ponto dois: Festival de M úsica j azzìvlATAzz- Análise de Propostas/Orçamentos;

Ponto três: Análise de Orçamento - Vídeo Promocional Freguesia e Assembleias; .............,.....

Ponto quatro: Federação de Bombeiros do Distrito de Leiria - Pedido de cedência de instalações; ....

Ponto cinco: Cedência de material informático - Crupo Sócio Caritativo da Barosa e Associação Lar

Emanuel;

Ponto seis: Projeto da nova sede da União das Freguesias de Marrazes e Barosa - Caderno de

Encargos;

Ponto sete: lnformações do Presidente;

Ponto oito: 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

Asessãofoi presidida pelo Presidente, Paulo C1emente..................................

Ponto um: No seguimento da reclamação apresentada pela Sra. CarinA Silva, o Executivo deliberou

proceder ao ressarcimento dos danos, relativamente ao vidro partido do seu veículo. Este acidente

ocorreu quando foi limpeza efetuada a limpeza na Travessa das Hortas, em Barosa, tendo sido

projetada u ma ped ra, q ue atingiu o ócu lo traseiro do seu veícu lo.

A participação do sinistro foi enviada para a seguradora, que dará seguimento ao processo

Ponto dois: Após deliberação do ponto anterior, e antes do Presidente dar seguimento à ordem de

trabalhos, por motivo de eventuais conflitos de interesses, a Secretária ausentou-se da sala de

No âmbito da realização da terceira edição do jazzMATAzz- Festival de Música da Mata dos Marrazes,

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

. Figura Fonética - Associação Cultural - Produção do Festival, pelo valor de 3.O75,OO€ (três

mil e setenta e cinco euros);

o Pontozurca, Unipessoal, Lda.- Direção Técnica e Operação de Som, pelo valor de 2.460,00€

(dois mil quatrocentos e sessenta euros);
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Após deliberação, a Secretária regressou à sala de reuniôes do Executivo, tendo sido informada da

deliberação, dando o Presidente continuidade à ordem de trabalhos. ................'......

ponto três: O Executivo deliberou aprovar os orçamentos apresentados por MUSIC SOUN D EVENTS,

para realização do vídeo promocional e transmissão de Assembleias, de acordo com os seguintes

Urll'w

-\

r Vídeo PromocionalJunta de Freguesia -25O,OO€ (duzentos e cinquenta euros), mais IVA; ......

r Transmissão das Assembleias (referente a três Assembleias) - 45O,OO€ (quatrocentos e

cinquenta euros), mais lVA.

Ponto quatro: A Federação dos Bombeiros de Distrito de Leiria, solicitou a cedência das atuais

instalações da sede Junta de Freguesia, em Marrazes, uma vez que a sede da Junta de Freguesia

em Marrazes passará a funcionar no novo edifício

A mesma está, atualmente, instalada provisoriamente numa sala da ARDOC, havendo necessidade

O Executivo analisou o proposto e decidiu avaliar numa próxima reunião, para posterior decisão. ........

Ponto cinco: A Paróquia da Barosa, bem como a Associação Lar Emanuel, demonstraram a sua

disponibilidade em receber equipamento informático cedido pela Junta de Freguesia, tendo o

A Paróquia da Barosa solicitou a cedência de um monitor para uso na Paróquia, tendo em conta a

condição obsoleta e com alto consumo de energia do monitor que está neste momento em uso. ........

AAssociação Lar Emanuel, após análise do material que a Junta de Freguesia colocou ao dispor das

IPSS's e Associações, manifestou o seu interesse em adquirir dois monitores (717 Monitor HP TFT 'l9"

- Ll9O6 08 e 676 Mcnitor HP TFTl9" - Ll9O6 O8), sendo que o equipamento de que dispõem tambem

já se enconti'a ultrapassado, com monitores antigos e pequenos, o que dificulta o trabalho dos

funcionários do lar

Ponto seis: Foram apresentadas as peças com o Caderno de Encargos relativo ao Projeto da nova

sede da U nião das Freguesias de Marrazes e Barosa

O Executivo analisou a documentação e ficou em consultar o mercado para a realização das obras.

Ponto sete: O Presidente prestou as seguintes informações:

r A Câmara Municipal de Leiria decidiu apoiar o projeto do Museu Escolar de Marrazes, no

âmbito da candidatura ao Pro Museus, no valor de 30OO,OO€ (três mil euros), caso a

r O Projeto Redes na Quinta realizou a primeira reunião de Consórcio da nova Ceração,

ontem, dia dezassete de maio, onde esteve presente a Secretária, Catarina Dias. Na reunião

foram abordados vários assuntos: A apresentação dos membros do Consórcio e da Equipa

do Projeto, o Balanço de Atividades até maio de dois mil e vinte e um, Objetivos, metas e
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avaliação, agendamento das reuniões de consórcio, e regras e procedimentos do P rograma

Escolhas para os Membros do Consórcio, entre outros assuntos;

Os Bombeiros Voluntários de Leiria remeteram informação e deu conhecimento do Plano

de Coordenação no âmbito da realização do evento "lnternacional XCO Marrazes", que terá

lugar nos dias vinte e dois e vinte e três de maio. Tendo em conta o contexto atual da

pandemia, bem como as orientações da DCS, todos os procedimentos e protocolos foram

adaptados pela Organização do evento à realidade atual, tendo em consideração as

orientações da DCS. O Plano de Coordenação do evento "lnternacional XCO Marrazes 2021",

é um instrumento à disposição dos agentes de proteção civil e de outras entidades e

organismos de apoio, que possibilita o desencadeamento sistematizado da resposta às

operações de proteção e socorro; O Executivo da Junta estará presente nos dois dias do

evento;

O Centro Local de Apoio à lntegração de Migrantes (CLAIM) de Leiria foi inaugurado no dia

treze de maio, no edifício da Câmara Municipal de Leiria e irá dar resposta a cerca de seis mil

estrangeiros residentes no concelho. Este CLAI M irá contribuir para garantir uma

"abordagem de proximidade e esclarecer dúvidas", sendo que, em Leiria, existem noventa

nacionalidades diferentes e quarenta por cento dos imigrantes são brasileiros. O CLAIM vai

assegurar os direitos das populações migrantes, encontrando-se a funcionar com uma

técnica, com o apoio do Alto Comissariado para as Migrações para esclarecer dúvidas e dar

formação sobre a legislação. Poderá esclarecer dúvidas sobre a documentação do SEF

(Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), sobre o reagrupamento familiar, para trazerem os

familiares, ou sobre como terem um contrato de habitação e de trabalho;

No âmbito do Programa do Município "Freguesias em Movimento", a Divisão-do Desporto e

Juventude deu conhecimento de que ainda não dispõe de todas as condiçôes necessárias

para iniciar o Programa a dezassete de maÌo, pelo que, a nova data de início das atividades

será a vinte e quatro de maio. Oportunamente, disponibilizarão mais informações sobre o

Programa, nomeadamente no que diz respeito à promoção e divulgação do mesmo junto

da população;

A DCAL - Direção Ceral das Autarquias Locais, reencaminhou informação da APCOI -

Associação Portuguesa Contra a Obesidade lnfantil , solicitando a divulgação da sessão

virtual de apresentação do projeto escolar <Heróis da Fruta> a decorrer no próximo dia vinte

de maio, dirigida principalmente aos técnicos superiores de educação e/ou nutricÌonistas

*
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a
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a

munrcrpats;

A SERVI XXl, administração do Condomínio da Rua Clória Cordalina, Lote l, enviou para

conhecimento e eventuais esclarecimentos, informação com o valor de quotas por fração,

para o ano de dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois;

A Vereadora, Dra. Anabela Craça, enviou convite para a Assembleia dos Pequenos

Deputados, que terá lugar no próximo dia dois de junho, pelas nove horas e trinta minutos,

no Teatro José Lúcio da Silva, e que reúne os deputados eleitos nas escolas do Primeiro Ciclo
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O Agrupamento Escolar D. Dinis enviou convocatória para a reunião do Conselho Ceral, que

terá lugar no dia vinte e quatro de maio, pelas dezoito horas e trinta minutos, por

videoconferência;

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

devidos efeitos, a Resolução do Conselho de Ministros n." 59-Bl2O21 - Declara a situação de

calamidade, no âmbito da pandemÌa da doença CoVID-19.

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

economlca:

. JoÃo MICUEL CAETANO MONTEIRO, residente na Praça Amílcar Alexandre Gordalina, Lote

1,4." B, Urbanização da Maligueira, 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, Magda Hiola deJesus Abreu e de Luís Eduardo Nogueira de Sousa

Lopes, com os cartões de cidadão número)14446}4} e 07377967

. WALLACE PEREIRA ALCIDES, residente na Estrada da Mata, n." 87, 1." 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, Tânia lsabel

Fomes Ferreira e DionísÌa lsabel Faleiro Lisboa de Sousa, com os cartões de cidadão número

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

ap rovada vai ser assinad a, por todos os presentes. ...................

Tesoureiro

Voga

Vog a

al:
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