
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO CENTO E NOVENTA E SETE

Aos trinta e um 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 autarquÌa, em

Marrazes, com a seguinte ordem de trabalhos:
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Ponto um: Modificações do Orçamento da despesa -Alteração número vinte e um;

Ponto dois: Prova/Atividade na via pública - "Leiria BikeTour Kids; .........

Pontotrês: prova/ntividade navia pública -"22." Crande Prémiodo RA4-TP SPRINT2O2I;........................

Ponto quatro: Relocalìzação de Contentores RU e Ecopontos, Sobreiro, Barosa;

Ponto cinco: Pedido de utilização do Pavilhão Desportivo de Marrazes; .........................

Ponto seis: Pedido de utilização de espaço público (Mata de Marrazes)- Realização de Missa campal

pela Paróquia de Marrazes;

Ponto sete: Análise de orçamento - Aquisição de redes para balizas - Escolas Básicas de Marrazes e

Sismaria;

Ponto oito: Análise de orçamento - Aquisição de rede de vedação - Escola Básica de Quinta do

Alçada;

Ponto dez: Análise de orçamento - Serviços de Som/gravação da Assembleia de Freguesia;

Ponto onze: Análise de orçamento - Ligação de bomba a depósito- Cemitério de Marrazes; .....................

Ponto doze: ANAFRE - Formação Cratuita SNC-AP e Contratação Pública;

Ponto treze:AEDREL - Curso breve sobre o Direito das Freguesias; ...................

Ponto câtorze: Licenciamento de obras;

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

Ponto dezasseis: ìnformações do Presidente...................

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. .....

A sessão foi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.

Ponto um: O Presidente informou que aprovara, a vinte e um de maio, a alteração número vinte e

um do Orçamento da Despesa

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

Ponto dois: Na sequência do pedido para emissão de parecer, apresentado pela Câmara Municipal

de Leiria, quanto à realização de uma prova/atividade na via pública - "LElRlA BIKE TOUR KlDS", no

dia seis de junho, o Executivo decidiu informar que não vê qualquer inconvenÌente na realização do
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evento, desde que sejam cumpridas todas normas, regras e disposíçôes Iegais aplicáveis e em vigor,

nomeadamente que sejam asseguradas todas as questões de segurança. ......................

Ponto três: Na sequência do pedido para emissão de parecer, apresentado pela Câmara Municipal

de Leiria, quanto à realização de uma prova/atividade na via pública -"22." CRANDE PRÉMIO DO

RA4 - TP SPRINT 202'1", organizada pelo COC - CLUBE DE ORIENTAÇÃO DO CENTRO, a realizar no

dia vinte e seis de junho, o Executivo decidiu informar que não vê qualquer inconveniente na

realÌzação do evento, desde que sejam cumpridas todas normas, regras e disposições legais

aplicáveis e em vÌgor, nomeadamente que sejam asseguradas todas as questões de segurança. ...........

Ponto quãtro: O MunicÍpio de Leiria deu conhecimento de que, na sequência da relocalização dos

contentores de RU e ecopontos instalados junto à Churrasqueira D. Duarte em Sobreiro, Barosa, os

referidos equipamentos foram instalados na reentrância da paragem de autocarro existente no

local, no sentido Sobreiro - LeÌria

Verificou-se, contudo, que a contentorização interfere com a normal utilização da referida paragem,

sendo urgente a sua deslocalização.

Assim, após visita ao local com os operadores, e analisadas as alternativas, acordou-se na instalação

dos contentores no terreno situado no lado oposto da estrada N242, que é propriedade da União

das Freguesias de Marrazes e Barosa, aliás, conforme a proposta inicial da Junta de Freguesia, em

setembro de 2O2O. ......

Contudo, para que seja possível a instalação dos equipamentos, é necessária a regularização do

terreno, ao nível do passeio existente, com 'tout-venant', tendo o Executivo concordado com as

alterações propostas pelo Município e diligenciado no sentido de serem efetuados os trabalhos

necessários no local, para instalação dos contentores de RU.

Ponto cinco: O Sr. Paulo Sérgio, residente na freguesia, solicitou autorização para utilização do

Pavilhão desportivo de Marrazes para realização de jogos futsal, para um grupo de quinze pessoas,

às quartas-feiras, no horá rio vinte e u ma horas e trìnta até às vinte e três horas.

O Executivo deliberou não autorizar a cedência a particulares, atendendo à atual situação

pandémica e às medidas de prevenção adotadas neste espaço, utilizado pelos cìubes e pela escola

para a prática desportiva, e uma vez que estamos a aguardar informação relativamente a jogos

oficiais e calendarìzação de provas a ter lugar no pavilhão

Ponto seis: A Paróquia de Marrazes solicitou autorização para o uso do espaço público da Mata dos

Marrazes, ao lado da Associação Amigos da Mata, em frente à EBZ de Marrazes, para a celebração

de uma missa campal no próximo dia doze de junho, pelas dezasseis horas.

O Executivo deliberou autorizar a cedêncÌa do espaço para a realização do evento, devendo a

Paróquia solicitar parecer à Delegação de Saúde, e cumprir com as normas e orientações da D.C.S.,

e desde que mantenham o espaço utilizado devidamente limpo.
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Ponto sete: O Executivo deliberou aprovar o orçamento apresentado pela empresa Veco Urban

Design, para fornecimento de redes para Futsal, para colocação nas balizadas, nas Escolas Básicas

de Marrazes e Sismaria, pelo valor de 117,69€ (cento e dezassete euros e sessenta e nove cêntimos).

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

Ponto oito: O Executivo deliberou aprovar o orçamento apresentado pela empresa João Seixas

Filhos, Lda., para o fornecimento de rede de vedação, para colocação na Escola Básica de Quinta do

Alçada, pelo valor de 527,80€ (quinhentos e vinte e sete euros e oitenta cêntimos), acrescido de IVA

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

Ponto nove: O Executivo deliberou aprovar o orçamento apresentado pela empresa Equivalência

Total, Lda. - Portas e Janelas em PVC, para o fornecimento de caixilharia em PVC rígido da marca

Veka, Ferragens alemãs em aço electro galvanizado, de acordo com o seguinte:

. Vão com q uatro elementos fixos e u m bascula nte (onze u nidades) - Va lor tota I de 8.O3O,OO€

(oito mil e trinta euros);...........

. Janelas de duas folhas com oscilo-batente (uma unidade) - Valor total de 42O,OO€

(quatrocentos e vinte euros);

Aos valores, acresce ainda o IVA à taxa legal em vigor

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

Ponto dez: O Executivo deliberou a aprovação do orçamento apresentado por Veríssimo Carreira

Órfão para os serviços de Som e Cravação da Assembleia de Freguesia de Marrazes e Barosa, a

realizar no mês de junho, pelo valor de I5O,OO€ (cento e cinquenta euros), mais IVA á taxa legal em

vigor. Será enviado o respetivo pedido de cabimento à contabilidade...

Ponto onze: O Executivo deliberou a aprovação do orçamento apresentado pela empresa ROASP -

Canalìzações Unipessoal, Lda., para ligação de bomba a um depósito, no Cemitério de Marrazes

(fornecimento de material e mão de obra), pelo valor de 32O,OO€ (trezentos e vinte euros), mais IVA

á taxa legal em vigor. Será enviado o respetivo pedido de cabimento à contabilidade.

Ponto doze: AANAFRE - Delegação Distrital de Leiria deu conhecimento que irá levar a efeito ações

de formação são gratuitas e destinadas, principalmente, aos eleitos e funcionários das Freguesias,

associadas e não associadas da ANAFRE. Considerando que algumas temáticas devem ser

aprofundadas, foi organizada uma nova fase de formação, em que o tema central passa pela

implementação do SNC-AP, Contratação Pública e as medidas de prevenção e deteção de situaçôes

de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos. Neste

seguimento, a ANAFRE enviou convite para os eleitos e funcionários das Freguesias do Distrito de

Leiria, para estarem presentes na ação de formação que se realizará no Auditório Paroquial de Santa

Eufémia, no dia um de junho, entre as nove horas e quinze minutos e as treze horas.

\rA
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O Executivo decidiu sugerir a inscrição do funcionário Sérgìo Santos, para estar presente nesta

^ oòc'tWe,^"
/K
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Ponto treze: A AEDREL deu conhecimento de que irá promover um Curso Breve sobre o Direito das

Freguesias, que decorre dos dias vinte e cinco de junho a nove de julho, através da plataforma

ZOOM. A inscrição tem o custo de cem euros e incluÌ emissão de certificado de frequência.

Será efetuada a inscrição do Presidente, Paulo Clemente.

Ponto catorze: Licenciamento de obras.

Local Da Operação Urbanística: Urbanização Sismaria Park - Rua D. Carlos l, Sismaria - União

das Freguesias Marrazes e Barosa......

Requerente: O.C.C.H. - Obras Construções e Cestão de Habitação, Lda., com sede em Rua D.

Carlos l, Bloco 2, Loja D, Leiria Care- União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Relativamente às alterações ao Processo de Loteamento nem referência, o Executivo não vê

i nconven ie nte nas a lterações propostas, conforme projeto a presentad o

No entanto, face ao proposto, na redução da largura da via, (Rua 2) e como pretende a Câmara

Municipal de Leiria, pelos serviços de toponímia, atribuir os topónimos aos arruamentos, esta União

das Freguesias sugere a implementação dos sentidos únicos, para melhorar e disciplinar as

acessi bilidades da urbanização

Ponto quinze: Licenciamento de publicidade.

Parecer Desfavorável:

. Pedido de Licenciamento de Publicidade com Ocupação de Espaço Público - Processo

35/21, apresentado por COMUMSPACE, LDA., a colocar junto ao cruzamento da Boa Vista,

lugar da União das Freguesias de Marrazes e Barosa;...................

. Pedido de Licenciamento de PublicÌdade com ocupação de Espaço Público - Processo

22121, apresentado por ARTE & MEIOS - PUBLICIDADE, LDA., a colocar em Av. 22 de Maio,

Marrazes, lugar da União das Freguesias de Marrazes e Barosa;

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

o O Município de Leiria enviou ofÍcio dando conhecimento de que, no seguimento da análise

do Projeto de Sinalização Temporária, no âmbito do trabalho de pintura de fachadas do

Pavilhão Desportivo de Marrazes, foram autorizados os condicionalismos pedonais, com a

interrupção parcial do passeio existente na Rua 25 de Novembro de 75, mantendo-se a

normal circulação pedonal, com largura livre de um metro e vinte centímetros, assim como

ocupação junto à fachada principal , devendo ficar garantido o acesso ao pavilhão;
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A ANAFRE enviou, para conhecimento e divulgação, a Diretiva lntegrada de Vigilância e

Deteção de lncêndios Rurais para o ano de dois mil evinte e um;

A Divisão de Mobilidade e Trânsito do Município de Leiria deu conhecimento de que se /
procedeu recentemente à colocação da seguinte sinalização em Outeiros da Cândara: ............. 

4- Rua Manuel dos Santos, junto ao entroncamento com a rua do Lavradio - Um sinal dey {
cedência de passagem 82 (Paragem obrigatória);.........................

- Rua Manuel dos Santos, junto ao entroncamento com a rua da Cova - Um sinal de cedência

de passagem 82 (Paragem obrigatória)

A Divisão de Mobilidade e Trânsito do Município de Leiria deu conhecimento de que se

procedeu à colocação da seguinte sinalização:

- Rua Escritor Ferreira - Um sinal de perigoAì4 (crianças);

- Rua da Sardoa - Um sinal de perigo Aì4 (crianças);

- Rua de São Martinho - Um sinal de perigo Aì4 (crianças).

No seguimento de vários pedidos efetuados pela munícipe Sandra Couveia, a Divisão de

Mobilidade e Trânsito do Município de Leiria enviou ofÍcio à requerente, com o
conhecimento da Junta de Freguesia, dando conhecimento do parecer emitÌdo

relativamente aos assuntos expostos pela requerente: ........................

1) Relativamente ao espelho parabólico solicitado para auxílio do trânsito proveniente da

Travessa Primeiro de MaÌo, a instalar na Rua Primeiro de Maio, não será possível a sua

concretização uma vez que a Rua Primeiro de Maio apresenta um perfil deficitário sem

passeio ou berma o que condiciona a implementação de espelho parabólico que colocaria

em causa a circulação rodoviária e que poderia ser facÌlmente colidido pelo veículo,

originando acidente rodoviário; ...........

2) Sugestão de semáforos no entroncamento da Rua da Matinha com a Estrada Nossa

Senhora do Amparo.

Relativamente à sugestão, encontra-se em estudo solução de semaforização do

entroncamento, incluindo a criação de novos atravessamentos pedonais na Estrada Nossa

Senhora do Amparo e deslocalização da passagem para peões existente na Rua da Matinha.

No entanto, esta solução obriga à requalificação do entroncamento, uma vez que existe

resguardo de autocarro que teria de ser anulado, penalizando a sua futura paragem, e

reformulação do entroncamento confinante com a rua da Matinha, incluindo passeios,

materialização de ilhéu separador;

Por conseguinte, encontra-se a ser ponderada a possível concretização, estando em

avaliação pelos pontos negativos inerentes à solução, atendendo ao panorama atual,

respetivamente:

- Poderá comprometer o serviço MOBILIS uma vez que será necessário anular o resguardo

para garantir a instaìação do sistema semafórico, originando que o autocarro não só não vai

estar segregado da normal circulação automóvel como estará condicionado aos tempos das

váriasfases associadas na estrada Nossa Senhora do Amparo e rua da Matinha;
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- Tratando-se da Estrada Nossa Senhora do Amparo ser uma via com volume de tráfego

elevado em horas de ponta, poderá comprometer a fluidez e níveis de serviço da envolvente;

- Tal como aconteceu no cruzamento semaforizado da estrada dos Marinheiros, com a Rua

da Matinha (próximo do local em causa), poderá receber.o descontentamento de alguns

residentes e utentes, uma vez que ao disciplÌnar cada uma das fases, que estarão associadas

aos destinos possÍveis, incluindo fases do peão, origina tempos de espera ao utente, e

possíveis congestionamentos nas horas de ponta uma vez que o volume de veículos difere

em cada destino consoante a proveniência do trânsito; ...................

A Divisão de Mobilidade e Trânsito deu conhecimento de que, de acordo com o solicitado

pelo Sr. José da Silva, foi aprovada em reunião de Câmara a colocação de um sinal de

informação H4 (estrada sem saída), na Rua Engenheiro Alberto Martins Zúquete, em Quinta

,f
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A Wiremaze enviou informação sobre os serviços prestados, relativamente à Modernização

Administrativa - atendimento e pagamentos online, bem como o Workshop que irão levar

a efeito no dia quinze de junho, relativo a procedimentos concursais. O assunto será

analisado pelo Executivo em reunião posterior;

O Agrupamento Escolar D. Dinis enviou, para conhecimento, os anexos do CP/Documento

de lnformações para leitura e análise, no âmbito da reunião de vinte e quatro de maio, que

se realizou através de videoconferência; .....

O escritor David Teles Ferreira e a editora Hora de Ler enviaram convite para a apresentação

do romance "Nariz de Mulher, Focinho de Cão, Cu de Cente", a ter lugar no dia cinco de

junho, pelas dezassete horas, na Biblioteca Municipal Afonso LopesVieira; .........................

Com o objetivo de aumentar a sensibilização e conhecimento da população sobre os

problemas causados pelas espécies invasoras, a Rede Portuguesa de Estudo e Cestão de

Espécies lnvasoras - Rede lnvECO, a plataforma INVASORAS.PTe os projetos ibéricos Lì FE

STOP Cortaderia e LIFE INVASAQUA promovem de vinte e nove de maio a seis de junho, a

Primeira Semana lbérica sobre Espécies lnvasoras (SlEl 2O2ì) que conta já com mais de

cento e trinta atÌvidades, por toda a Península Ibérica e llhas, promovidas por mais de cento

e dez entidades. A equipa INVASORAS.PT está também a promover várias atividades no

âmbito da SlEl 2021, convidandoJunta de Freguesia a participar nas mesmas....

No próximo sábado, cinco de junho terá lugar a ação de controlo na Mata de Marrazes, no

âmbito do Projeto da União das FreguesÌas de Marrazes e Barosa "Exotikós invasoris - meter

a mão na mata" - Ação de voluntariado para controlo e remoção de espécies exótÌcas

invasoras na Mata. A ação do dia cinco de junho terá lugar na zona rearborizada. O Executivo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil - Comando Distrital de Operações de

Socorro de Leiria enviou, para conhecimento e devidos efeitos, a Resolução do Conselho de

Ministros n." 64-A/2021- Prorroga a situação de calamidade e altera as medidas aplicáveis a

determìnados concelhos no âmbito da situação de calamidade.........
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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 vai ser assinada, por todos os presentes.

Preside

S

Tesoureiro:

Vogal: .......

Vogal

Voga >úì,\-c

Vogal:....
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