
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO CENTO E NOVENTA E NOVE

Aos catorze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas, reunÌu 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:Análise, discussão e aprovação dos documentos:

a) Prestação de Contas referente ao ano de dois mil e vinte:

l. Fluxos de Caixa;

2. Demonstração do Desempenho Orçamental;

3. Demonstração do Desempenho Orçamental da Receita; ....

4. Demonstração do Desempenho Orçamental da Despesa; ......................

5. Demonstração da Execução do Plano Plurianual de lnvestimentos;

6. Balancete Analítico - Regularizações;

7. Balancete Ana lítico - Apura mento de Resultados; ...................

8. Alterações Orçamentais da Receita;.........................

9. Alterações Orçamentais da Despesa; ................... ...........................

10. Alterações ao Plano Plurianual de lnvestimentos;

12. Situação dos Contratos;
'13. Adjudicações por Tipo de Procedimento; ...................

17. Resumo do Diário de Tesouraria

b) Situação Financeira da Junta de Freguesia, a trinta de abril de dois mil e vinte e um: .................

l. Demonstraçãoda ExecuçãoOrçamental de Receita;......................

2. Demonstração da Execução Orçamental de Despesa;

3. Fluxos de Caixa (Resumo);

c) Proposta de Revisão Orçamental número um de dois mil e vinte e um e proposta de Revisão

número um ao Plano Plurianual de lnvestimentos de dois mil e vinte e um. ............

Ponto dois: Pedido de apoio para edição/publicação d livro de memórias "Entre o céu e o inferno" -
Adelino Ribeiro;

Ponto quatro: Licenciamento de obras;

Ponto cinco: I nformações do Presidente; .................

Ponto seis: Certificados de insuficiência económica;

Ponto sete: Cemitérios - Emissão de Alvarás.
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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Estavam presentes o Presidente, Paulo Alexandre Jesus Clemente; a Secretária, Catarina Sampai

Barbedo Dias; o Tesoureiro, Rui Manuel Branquinho Caseiro; o Vogal, José António Batista de Sousa

Violante; o Vogal José Confraria da Silva; a Vogal, Ana Cristina Teixeira; e o Vogal Mário Jorge Pedro
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Teixeira.

A sessão foi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.

Ponto um: O Executivo

mencionados em epÍg rafe.

analisou, discutiu e aprovou, por unanimidade, os documentos

Ponto dois: O escritor Avelino Ribeìro deu conhecimento que irá editar o seu livro de memórias

"Entre o céu e o inferno", solicitando apoio monetário para comparticipação com as despesas para

publicação desta obra que, embora seja de carácter pessoal, engloba uma série de temas

abrangentes á sociedade comum desde a década dos anos cinquenta. A narrativa inclui passagens

ocorridas nas cinco cidades onde viveu; Leiria, Lisboa, Almada, Lourenço Marques e Johannesburg.

O livro inclui também trabalhos em prosa e em verso, assim como um apêndice sobre um período

crítico da guerra colonial, ocorrido em setembro de mil novecentos e setenta e quatro, vivido pelo

próprio. A introdução, aborda um tema que afeta a maioria " dos humanos", a " bipolaridade

Relativamente ao pedido de apoio efetuado pelo escritor, o Executivo decidiu solicitar informação

Ponto três: A AMITEI - Associação de Solidariedade Social de Marrazes pretende candidatar-se ao

Programa de "Parcerias pâra 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 pressupôe-se serem assumidos por investidores sociais (empresas e/ou entidades

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

problema social diag nosticado.

A AMITEI solicitou, neste âmbito, a colaboração da Junta de Freguesia, para passar a integrar este

projeto como parceira enquanto investidora social, devendo, para o efeito preencher a "Carta

compromisso"

O Executivo analisou o projeto de deliberou apoiar o mesmo, através da atribuição de um donativo

no valor de mil euros.

Ponto quatro: Licenciamento de obras.

. PROCESSO N." ONl2O21l62

PEDIDO DE LECALIZAçÃO DEALTERAçÕES DE HABITAçÃO UNIFAMILIAR.

LOCAL DA OPERAçÃO URBANÍSTICA: TRAVESSA DO OLIVAL DA FONTE, LOTE I9,

MARINHEIROS* UNIÃO DAS FRECUESIAS DE MARRAZES E BAROSA.

REQUERENTE: MARIA CRAÇA FERNAN DES PORTELA.
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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Relativamente ao processo em referência, o Executivo não vê inconveniente na Legalização das

Alteraçôes, conforme projeto apresentado, e desde que as mesmas cumpram com os

Regulamentos em vigor. .............

PROCESSO N." LTl2000n6.

\r,
,-ì

COMUNICAçÃO PRÉVIA DE ALTERAçÕES A OPERAçÃO DE LOTEAMENTO E OBRAS DE

URBANIZAÇÃO

LOCAL DA OPERAçÃO URBANÍSTICA: SERRADA DO PINHAL, MARRAZES _ UNIÃO DAS

FRECUESIAS DE MARRAZES E BAROSA.

REQUERENTE: HENRIQUE & CAMEIRO_ CONSTRUçÃO CIVIL, S.A.

Relativamente ao processo supramencionado, o Executivo nada tem a opor à alteração do novo

Arruamento, de acesso à cave do Lote treze, já que favorece consideravelmente as acessibilidades à

cave do lote. com traineis de pouca inclinação (de mínimo um e meio por cento, a dois por cento,

máximo). O proposto, não vai alterar o que consta na Planta de Síntese do Loteamento. ...............................

LtcEN çA - TRABALHOS DE R E MODE LAçÃO DE TE R RE NOS. ..................

LOCAL DA OPERAçÃO URBANÍST|CA: VALE DO ARTETRO, PIHEIROS - UNIÃO DAS

FRECUESIAS DE MARRAZES E BAROSA.

REQUERENTE: COBERAÇO, ESTRUTURAS METALICAS, LDA. ...

Sobre o pedido de emissão de parecer, relativamente ao processo acima referenciado, o Executivo

.- nada tem a opor ao pedido de Remodelação de Terrenos, a levar a efeito pela Firma Coberaço, desde

qúe sejam salvaguardadas as distâncias de segurança pára a-Rua Outeiro Pomar a Nascente, como

da Servidão de propriedades a Norte. .......

a

O PROCESSO N." ON/2O2146.

PEDTDO DE LTCENCTAMENTO PARACONSTRUÇÃO DE HABTTAçÃO COI-ETIVR

LOCAL DA OPERAÇÃO URBRNÍST|CR: Rua da Paz - Sismaria - União das Freguesias de

Marrazes e Barosa.

REQUERENTE:JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA, residente em Rua Nossa Senhora de Fátima,'ìO34

- União das Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista.

Sobre o vosso pedido de emissão de parecer, para a construção de edifício de habitação coletiva,

conforme projeto junto, o Executivo desta União das Freguesias não vê inconveniente no

licenciamento requerido, desde que se cumpram com as Normas Regulamentares aplicáveis a este

tipo de construção.

PEDIDO DE LECALIZAçÃO DEALTERAÇÕES EAMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO MISTO
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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

LOCAL DA oPERAçÃo unanruístlca: Estrada n." 342, Ponte das Mestras - União das

Freguesias de Marrazes e Barosa.

REQUERENTE:VITORIA DA CONCEIÇAO NETO, residente em Estrada da Marinha Crande,

Ponte das Mestras - União das Freguesias de Marrazes e Barosa.

(Por eventuqis conflitos de inferessg o Sr. Presídenfe ousentou-se do sola ontes de discussôo e

deliberoçõo, regressondo opós deliberoçõo do Executivo, tendo sido informado do deliberodo). ..........

Relativamente ao pedido de emissão de parecer, na Legalização, Alteração e Ampliação de Edifício

Misto, Comércio; Habitação, conforme o projetojunto, o Executivo decidiu o seguinte:

1) No Cap. ll Condicionantes, refere a confrontação de Nascente - Rua do Lena, quando na indicação

destas, refere a confrontação de Nascente com Rio Lena, conforme indicado em Certidão da

Conservatória, a qual terá de ser retificado, para Rua do Lena;

2) O local encontra-se servido pelas infraestruturas básicas, bem como espaço na sua envolvente,

para estacionamento de viaturas de apoio à sua função de Restaurante, ao serviço da Comunidade,

como também a sua preocupação em se manter dentro da legalidade, pelos vários pedidos de

licenciamento de Alvarás, serão em nosso parecer, atenuantes para a sua legalização; .................

3) Face aos Regulamentos do q.D.M., verifica-se que esta intervenção, abrange diversas

classificações do solo, bem como os índices de ocupação, são superiores ao estabelecido em P.D.M:

4) Assim, e com base nos elementos consultados, esta União das Freguesias é de parecer considerar

não estarem reunidas as condições no projeto para se pronunciarfavoravelmente...................

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

r Na continuação das comemoraçôes do vigésimo segundo anìversário da Delegação de

Leiria da SPEM, celebrado no diã vinte e dois de maio, a SPEM enviou um agradecimento ã

Junta, pela disponibilidade, sensibilidade e solidariedade demonstrada ao longo dos anos

para com a instituição, nomeadamente, para com os utentes, cuidadores e equipa técnica.

Como forma de retribuir a colaboração prestada, convidou a Junta de Freguesia a gravar

um pequeno vídeo (duração máxima de um minuto) a expressar o carinho e apoio atribuído

ao longo dos últimos anos e a felicitar a instituição por mais um ano de existência, para

divulgação nas redes sociais e meios de comunicação digital

o vídeo será realizado, conforme solicitado pela instituição. ......

. O Município de Leiria deu conhecimento de que foi deferida a atribuição do Topónimo

"Travessa das Cabeças Redondas", no lugar de Sobreiro, e pertencente à União das

freguesias de Marrazes e Barosa;

. A Liga dos Combatentes - Núcleo de Leiria deu conhecimento da tomada de posse dos

novos órgãos sociais, para o triénio de dois mil e vinte e um - dois mil e vinte e quatro,

decorrente dos resultados obtidos na Assembleia Ceral do dia cinco de maio;

o A Associação Portuguesa de Ética Empresarial irá levar a efeito a "semana da

Responsabilidade Social 2O2ì", estando agendados dois fóru ns g ratuitos, a realiza r via online,

no período de vinte e um a vinte e cinco de junho; ...................

(
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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

O Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra enviou remeteu informação, no

âmbito do projeto VotedHR - Eleições, Democracia e Direitos Humanos do Centro d

Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, acerca das iniciativas que pretendem levara a

efeito - formação avançada à distância, certificada. As Eleições Autárquicas permitem o

exercício do direito de voto por um conjunto mais alargado de pessoas, de diversas

nacionalidades. As Freguesias têm aqui um papel essencial, através do recenseamento das

pessoas não portuguesas. Neste âmbito, enviaram convìte para a sessão: "Eleições

Autárquicas e direito de voto: as Freguesias e o recenseamento de pessoas não portuguesas,

a realizar no dia nove de junho, sendo a inscrição gratuita. Destacam também a realização

do curso "Eleições Autárquicas: alterações legislativas e pandemÌa" (segunda edição) a ter
lugar nos dias catorze, vinte e um e vinte e oito de junho, abordando as principais questões

nesta matéria. Por ser uma iniciativa pioneira, solicitam e agradecem a divulgação

A Divisão do Desporto e Juventude, do Município de Leiria, promoveu uma ação de

formação, no âmbito da temática Equipamentos Desportivos, como objetivo de abordar o

enquadramento legal e normativo do Decreto - Lei IOO/2OO3, de vinte e cinco de maio, que

aprova o Regulamento das Condições Técnicas e de Segurança a Observar na Conceção,

lnstalação e Manutenção das Balizas de Futebol, de Andebol, de Hóquei e de Pólo Aquático

e dos Equipamentos de Basquetebol existentes nas instalações desportivas de uso público

A formação teve lugar no dia onze de junho, durante a manhã, no auditório do Estádio

Municipal de Leiria, de modo gratuito, sendo dirigida aos Diretores Técnicos e funcionários

com responsabilidade pela gestão dos Pavilhões Desportivos Municipais. Esteve presente

nesta formação o Vogal José Violante;

O MunìcÍpio remeteu, para conhecimento, a legislação compilaõa pela Divisão Jurídica,

relevante para a atividade do Município, publicada no Diário da República, nos dias quatro

e sete de junho de dois mil e vinte e um

- Dia quatro de junho - Resolução do Conselho de Ministros n." 7O-B|2O21 - Sumário:

Prossegue a estratégia do levantamento de medidas de confinamento no âmbito do

combate à pandemia da doença COVID-19. Regras gerais - Promoção do desfasamento de

horários em contexto laboral;

- Dia sete de junho - Portaria n." 119/2021 - Sumário: Determina a data de início e a duração

de cada fase do programa <lVAucher>.

Ponto seis: Foi deliberado, por unanimidade, emitir o seguinte atestado de insuficiência económica:

r MARIA CLARA DA SILVA LOBO, residente na Rua de São Miguel, n." "l53, Lote 2, 2." Frente,

para efeitos de apoio jurídico, em como não tem bens nem rendimentos suficientes para

suportar as despesas inerentes com o processo que se encontra a decorrer, conforme o

testemunho dos eleitores Ana Paula Sousa de Brito Moreira e Anabela Lopes Pereira Santos,

com os cartões de cidadão número 06793980 e09206397, respetivamente

a
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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Ponto sete: O Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir a seguinte parcela de terreno:

. Cemitério de Cândara dos olivais, com o número seiscentos e sete, a pedido de Cândida

Maria Lei Carcia, nas condições habituais e em vigor na União das Freguesias de Marrazes e

Barosa.

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

aprovada assinada, por todos os presentes.

Presi

Tesoureiro:

Vogal:
(r

Voga

Voga

Vogal:

6
SESSÃO ORDINÁRIA DE I4 DE JUNHO DE2021


