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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

AÏA NUMERO CENTO E NOVENTA E OITO

Aos sete dias do mês de junho 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: P O8l2O21- Execução de Muros de Contenção de Taludes, em Janardo - {uste Direto, ao

abrigo do n." ì do artigo 2O." do CCP I Aprovação do relatório de avaliação da proposta de

Ponto quatro: Carta de Compromisso de lnvestimento Social;

Ponto cinco: Pedido de cedência da sala de auditório do Salão Social- UCC Arnaldo Sampaio; .............

Ponto seis: Pedido de colocaçâo de novo abastecimento de água no Cemitério de Cândara dos

Ponto dois: P O9l2O21- Execução de Muro de Vedação na Rua Casal de Cima, em Janardo - {uste
Direto, ao abrigo do n." ì do artigo 2O." do CCP / Aprovação do relatório de avaliação da proposta de

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; a Vogal, Ana Cristina SantosTeixeira; e o Vogal, MárioJorge PedroTeixeira. ..................

Este ausente o Vogal, José Carlos Confraria da Silva.

Ponto sete: Pedido de autorização para realização de ação de limpeza e recolha de lixo na Mata de

Ponto oito: Pedido de orçamento para colocação de pavimento em salas do Pavilhão Desportivo de

Marrazes;

Ponto nove: Licenciamento de obras; ............

Asessãofoi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.

Ponto um: P O8/2O21 - Execução de Muros de Contenção de Taludes, em Janardo - {uste Direto, ao

abrigo do n.o I do artigo 2O.o do CCP I Aprovação do relatório de avaliação da proposta de

adjudicação...

O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório de avaliação da proposta elaborado

pelos serviços, nos termos do artigo 125." do CCP e autorizar a adjudicação do procedimento, ao

abrigo do disposto no artigo 74." 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 Ferreira & Bárbara, Lda., pelo valor

de l5.606,00€ (quinze mil seiscentos e seis mil euros) acrescido do IVA à taxa legal em vigor.
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ponto dois: P O9l2O21- Execução de Muro de Vedação na Rua Casal de Cima, em Janardo - {
Direto, ao abrigo do n.o I do artigo 2O." do CCp /nprovação do relatório de avaliação da proposta de

adjudicação.

O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório de avaliação da proposta elaborado /"
pelos serviços, nos termos do artigo 125.o do CCP e autorizar a adjudicação do procediment", 

"o/íi/,//
abrigo do disposto no artigo 743 do CCP, e tendo por base o critério de adjudicação fixado nd I

Programa de Concurso e no Convite à apresentação de propostas - a proposta economicamente

mais vantajosa, na modalidade de avaliação do preço, à entidade Ferreira & Bárbara, Lda., pelo valor

de 14.324,40€ (catorze mil trezentos e vinte quatro euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA à

Ponto três: Tendo em conta as novas exigências do Tribunal de Contas, nomeadamente a emissão

de novos mapas para prestação de contas do exercícÌo de dois mil e vinte, o que provocou inúmeros

constrangimentos na elaboração dos mesmos, quer de ordem técnica, quer a nível de software, que

impossibilitaram o fecho das contas atempadamente, o Executivo deliberou adiar a Assembleia de

Freguesia de Marrazes (agendada para dezasseis de junho). Logo que possível, será remarcada nova

data

Ponto quatro: A AMITEI - Associação de Solidariedade Social de Marrazes (lnstituição Particular de

Solidariedade Social) pretende candidatar-se ao Programa de "Parcerias para o lmpacto" do

Portugal lnovação Social com o "Super@solidão - Projeto de lntervenção Social de combate à

Solidão". O programa prevê um financiamento do projeto até setenta por cento, sendo que os

restantes trinta por cento pressupõe-se serem assumidos por investidores sociais (empresas e/ou

entidades públicas integradas na zona geográfica de lntervenção) que queiram fazer parte da

Neste sentido, e após reunião com a Associação sobre o projeto, o Executivo deliberou fazer parte

do mesmo, como investidor social, apoiando assim a candidatura ao programa. Foi preenchida a

"Carta compromisso", onde a Junta assume o apoio no valor de IOOO,O0€ (mil euros), caso a

f
(r

Ponto cinco: O Executivo deliberou ceder a sala de auditório do Salão Social à U.C.C. do Centro de

Saúde Dr. Arnaldo Sampaio, para efeito de sessão de educação para a saúde, no âmbito do projeto "

Como está a sua saúde respiratória hoje?", nas seguintes datas:

- No período da manhã, nos dias quinze e dezassete de junho; um, oito e vinte de julho; dez de

- No período da ta rde, nos d ias vi nte e nove de j u nho e vi nte e sete de jul ho.

Ponto seis: No seguimento do pedido efetuado pela Sra. Márcia Vieira, para colocação de uma

torneira de água, para abastecimento, ao fundo do Cemitério de Cândara dos Olivais, o Executivo

decidiu solicitar orçamento para extensão da canalização exterior e execução desta intervenção..........
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Ponto sete: Conforme solicitado pela Sra. Joana Conçalves, residente na freguesia, o Executivo

decidiu informar a requerente de que autoriza a recolha de lixo na Mata de Marrazes. A Sra. Joana

deu conhecimento de que tem uma loja online (www.graosepepitas.com) se dedica à venda de

./

Ponto oito: O Executivo deliberou solicitar orçamento para a colocação de pavimento em sala

superior do Pavilhão Desportivo de Marrazes e sala do posto médico. ................................

Ponto nove: Licenciamento de obras.

. PROCESSO N.O ONI2O21B4

PEDIDO DE LECALIZAçÃO DE ALTERAçÕES DE HABITAçÃO UNIFAMILIAR, ANEXO E

LOCAL DA OPERAçÃO UnenNíSTTCA: RUA DOS FEL|ZARDOS, T, CÂNDARA DOS OLIVATS. ..

REQU ERE NTE: J OAQU I M FELIZARDO SERRA H EN RIQU ES.

Relativamente ao processo em referência, sobre a legalização de alterações de edifício de

dois pisos, bem como anexos, o Executivo não vê inconveniente na Legalização requerida. ...

r PROCESSO N." ON|2C21/64.

PEDTDO DE LTCENCTAMENTO PARA CONSTRUçÃO DE HABTTAçÃO UNTFAMILIAR, ANEXO

E MUROS, COM DEMOLTÇAO DE ANEXO EXTSTENTE.

LOCAL DA OPERAÇÃO U neAÌ\ ÍST|CA: RUA DO VALE DA ARr Er RA SOB REr RO.

REQUERENTE: MARIA CECÍLIA LUCAS DE MELO CARVALHO.

Relativamente ao processo em referência, o Executivo deliberou o seguinte: ...

ì) Na execução dos arranjos exteriores, prevê-se a substituição da atual valeta em cimento

pela calçada grossa

Esta valeta tem uma profundidade acentuada, para a fácil drenagem das águas pluviais.

Assim, no arranjo das acessibilidades, como previsto, deverá ser garantida a livre

circulação dessas mesmas águas. Se não, terá de se optar pela colocação de tubagem

P.V.C. corrugado, duzentos de diâmetro, no mínimo, no fundo da valeta existente, com

o recobrimento e acabamento previsto.

2) Salvaguardar a não danificação do betuminoso recentemente colocado, pela entrada e

saída de viaturas, durante a execução das obras.

3) Pelo exposto e, desde que sejam salvaguardados os pontos atrás mencionados, bem

como os Regulamentos Cerais em vigor, esta União das Freguesias de Marrazes e Barosa

não vê inconveniente na aprovação e licenciamento das obras pretendidas

Ponto dez: O Presidente prestou as seguintes informaçôes:

. No âmbito do Projeto "exotikós invasoris - meter a mão na mata", foi decidido realizar-se

uma Ação de Controlo por mês, em data a definir;
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e acompanhará o evento;

a O Rancho da Região de Leiria enviou, para conhecimento, o Plano de Atividades

relativamente ao ano de dois mil e vinte e um; .........................

A Coordenadora da Escola Básica e Jardim de lnfância da Barosa deu conhecimento de que,

dadas as condições atmosféricas, não teve lugar a ida ao Parque de Merendas com as

crianças do pré-escolar, agradecendo toda a colaboração prestada A atividade tinha sido

devidamente marcada, tendo havido toda a colaboração na limpeza e abertura dos

sanitários;

A Fregal, empresa de consultoria autárquica, enviou, para conhecimento, um documento

que elaborou, onde se encontra a legislação publicada durante março e abril de 2O2ì, que

a

a

a

a
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O Festival de Teatro Comunitário Novos Ventos decorrerá nos dias dezanove e vÌnte de

junho, noAgrupamento Escolarde Marrazese Praça deS.Tiago.O Executivoestará presente

entende ter maior relevância para as Autarquias Locais;

O Município de Leiria enviou, para conhecimento a legislação compilada pela Divisão

Jurídica, relevante para a atividade do Município, publicada no Diário da República: .....................

- No dia dois de junho de dois mil e vinte e um: não foi publicada no Diário da República

legislação/jurisprudência relevante para o Município de Leiria.

- Nos dias três e q uatro de ju nho de dois mil e vinte e um: Lei Orgânica n." 112021

Sumário: Altera a Lei Eleitoral do Presidente da República, clarifica e simplifica a

apresentação de candidaturas por grupos de cidadãos eleitores e assegura procedimentos

adequados à realização das eleições para os órgãos das autarquias locais no contexto da

pandemia da doença COVID-l9, alterando diversas leis. .....

O Município de Leiria disponibilizou alguns folhetos sobre os cuidados a ter com a vespa

A Divisão de Ambiente e Saúde do Município de Leiria disponibilizou dez exemplares do

Boletim trimestral Leiria Ambiente, enviando o boletim também em formato digital;

Aempresa Wiremaze enviou, para conhecimento, informaçãosobre o programa Avatar LCP

- crie um espaço de comunicar com todos os cidadãos, e o workshop que irão levar a efeito;

O Orfeão de Leiria deu conhecimento da realização do concerto da Orquestra Filarmónica

das Beiras, no dia nove de junho, no Teatro José Lúcio da Silva. pelas dezanove horas e trinta

a

a

minutos, no âmbito do "39." Festival de Música em Leiria"

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

aprovada ada, todos os rese

Presidente:

Tesoureiro:

Vogal

Vogal
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