
União das Freguesias de Marrazes e Barosa
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ATA NÚMERO CENTO E NOVENTA E SEIS

Aos vinte e 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,

Ponto um: Serviços de lluminação e Aluguer de Palco para o Festival JazzMalazz - Ajuste Direto -
Autorização da realização de despesa, abertura de procedimento; ..............

Ponto três: Parque de Merendas da Barosa - Pedido de utilização do espaço para realização de

Piquenique - SPEM - Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla;

Ponto quatro: U.C.C. - Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio - Pedido de cedência da sala de

Ponto cinco: AMITEI - Novas instalações do SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento

Ponto seis: Pedido de colaboração - Agrupamento de EscuteirosT3T Marrazes - Corte de braças das

árvores;

Ponto sete: Monografia de Marrazes - Envio de proposta para a imagem gráfica - Paulo Fuentez; ......

Ponto oito: Projeto de Sinalização Temporária - Pintura do Pavilhão Desportivo de Marrazes; .................

Ponto nove: Festival de MúsÌca JazzMATAzz - Análise de orçamento - Sistema de Som, luz, palco e

gerador;

Ponto dez: Festival de Música JazzMATAzz - Análìse de orçamentos para a realização das

reporta gens fotog ráficas; .....................................
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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........................

Asessão foi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.

Ponto um: Serviços de lluminação e Aluguer de Palco para o Festival JazzMatazz - Ajuste Direto -
Autorização da realização de despesa, abertura do procedimento.

O Executivo da Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de

procedimento por Ajuste Direto, cujo procedimento se refere à aquisição de serviços de

|LUMINAçÃO E ALUCUER DE PALCO PARA O FESTIVAL JAZZMATAZZ, na modalidade de

fornecimento único, sustentado no facto de a Freguesia não dispor de serviços e que possam

assegurar esta necessidade, nos termos acima expostos.
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Ponto dois: No seguimento da realização de trabalhos pelos funcionários

de máquinas (viatura com terras), o Cruzeiro da Barosa foi danificado. O Executivo efetuou as

diligências necessárias e solicitou a construção e colocação de um novo cruzeiro no local.

Ponto três: O Executivo deliberou autorizar o pedido efetuado pela SPEM - Sociedade Portuguesa

de Esclerose Múltipla, para realização de um Piquenique, no Parque de Merendas da Barosa, no dia

vinte e nove de maio, pelas doze, desde que asseguradas as recomendações de higiene, proteção e

Ponto quatro: O Executivo deliberou autorizar a cedência do Salão da Junta de Freguesia, à U.C.C.

do Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio, para a realização de uma sessão de grupo com grávidas,

no dia vinte e oito de maio, no período da manhã, no âmbito do projeto " Preparação para o

nascimento e parentalidade". ..............

Ponto cinco: A AMITEI remeteu ofício dando conhecimento que, o espaço proposto pela Junta de

Freguesia para as novas instalações do SAAS, em Cândara dos Olivais (instalações do antigo Centro

de Saúde), não será o mais adequado, no Qúe concerne à centralidade e proximidade dos serviços,

de acordo com a opinião da equipa do SAAS, uma vez que a maioria das pessoas não têm meios e

têm muitas dificuldades de deslocação. Neste sentido, a AMITEI procurou outra alternativa, em

Marrazes, tendo solicitado apoio pa ra a realização de obras no novo espaço. .........

O Executivo tomou conhecimento da não aceìtação do espaço alternativo, pela AMlTEl. Contudo,

face ao pedido de apoio apresentado, para a execução de obras nas novas instalações, a instituição

deverá, para esse efeito, proceder de acordo cor.n o Regulamento de Apoios.

Ponto seis: O Agrupamento de EscuteirosT3T de Marrazes, solicitou apoio para o corte das braças

das árvores que se encontram num terreno que utilizam, cedido pela paróquia de Marrazes, e onde

efetuam algumas atividades ao ar livre, com as crianças e jovens do 9rupo............................

O Executivo analisou o pedido efetuado, contudo, não havendo de momento recursos humanos e

materiais para efetuar estes trabalhos, ira fornecer alguns contactos de empresas para realização

deste serviço. ................

Ponto sete: O Designer Paulo Fuentez apresentou uma proposta de Crelha para a Monografia de

Marrazes.

O Executivo analisou o conteúdo gráfico e decidiu aprovar os tipoè de letra, tamanhos e espaços,

contudo, não concorda com a capa apresentada, devendo a mesma ser melhorada/alterada.
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Ponto oito: A empresa Detalhe Seguinte, Unipessoal, Lda. enviou, para conhecimento e apreciação,

o Projeto de Sinalização Temporária relativo às obras de pintura das fachadas do Pavilhão Desportivo

de Marrazes

O Executivo analisou e aprovou o projeto enviado, no âmbito da execução dos trabalhos de pintura

do pavilhão.....

Ponto nove: O Executivo deliberou aprovar o orçamento enviado pela empresa Stage Sound, Lda.,

para o serviço de Som, luz, palco e gerador no âmbito da realização da terceira edição do Festival de

Música Jazzl4ATAzz, pelo valor de 6500,00€ (seis mil e cinquenta euros), mais IVA à taxa legal em

vigor. Será remetido o respetivo pedido de cabimento à empresa de contabilidade.

Ponto dez: O Executivo deliberou aprovar o orçamento enviado pela empresa de Cil Álvaro de

Lemos - Fotógrafo, para a reportagem fotográfica do evento "Festival de Música JazzMNlAzz" e no

âmbito do "a caminho do jazzMAf Azz", pelo valor de 15OO,OO€ (mil e quinhentos euros), mais IVA à

taxa legal em vigor. Será remetido o respetivo pedido de cabimento à empresa de contabilidade. ......

Ponto onze: O Presidente pirestou as seguintes informaçôes: ....................

. O jornal Região de Leiria enviou, para consulta e divulgação, o anúncio da União das

Freguesia de Marrazes e Barosa, que consta da página vinte e dois do jornal, no âmbito do

Dia do Município de Leiria;

. A empresa Wiremaze enviou, para conhecimento e divulgação, informação sobre o

vigésimo primeiro Workshop - "Procedimentos Concursais 4.O", a realizar no dia quinze de

junho,via zoom. Sáia'inscrito o Presidente, oTesoureiro, e a funcionária Marina óliveira;............

. No seguimento da inscrição da funcionária Rute Martins no Curso "Cestor de Contrato",

organizado pelo CEACP - Comité de Estudos e Auditoria em Contrataçao nublica e

ministrada pelo Dr. Fernando Batista, foi dado conhecimento de que a data da formação foi

alterada, tendo sido adiado para o dia catorze e quinze dejunho.

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

aprovad a vai ser assinada , por todos os presentes. ..............................

Presiden

Tesoureiro: ..

Vogal:

Vogal:
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