
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO DUZENTOS E UM

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma 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 umiPl2l2O2ì - Reparação da Rede deÁguas Pluviais na Rua da Carreira deTiro-Ajuste Direto,

ao abrigo do n." I do artigo 19." do CCP / Aprovação do relatório final, da proposta de adjudicação; .......

Ponto dois: P 13/2021 - Demolição e Reconstrução de Muro na Rua de S. Martinho, em Cândara dos

Olivais - {uste Direto, ao abrigo do n."'l do artigo 'l9." do CCP /Aprovação do relatório de avaliação,

rf,r
\

Ponto três: Obras de manutenção e conservação de vários arruamentos da freguesia - Consulta

Prévia -Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento; .........

Ponto quatro: Modificações do Orçamento da Despesa -Alterações númerovinte e cinco e número

vinte e seis; ..........................

Ponto cinco: Pedido de colaboração- lmpressão de livro- Escola Básica de Quinta do Alçada;

Ponto seis: Pedido de apoio - Confederação Nacional de Organizações de Pessoas com Deficiência;

Ponto sete: Pedido de colaboração-Trabalho a Favor da Comunidade-Jair Cerveja;

Ponto oito: Projeto de lnvestigação Científica "Vitalidades"; ...............................

Ponto nove: lnformações do Presidente;

Ponto dez: Certificados de insuficiência económica.

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

Barbedo Dias; o Tesoureiro, Rui Manuel Branquinho Caseiro; o Vogal, Jose Antonio Batista de Sousa

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

TeixeÌra. .........

A sessão foi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente

Ponto um: I P 1212021- Reparação da Rede de Águas Pluviais na Rua da Carreira de Tiro - Ajuste

Direto, ao abrigo do n." 'l do artigo 19." do CCP I Aprovação do relatório final, da proposta de

adjudicação

O Executivo da Junta de Freguesia, depois de analisar o assunto e concordando com o teor do

relatório elaborado pelos serviços, deliberou por unanimidade aprovar o relatório de avaliação

elaborado pelos serviços, nos termos do artigo 1223 do CCP; e autorizar a adjudicação do

procedimento, ao abrigo do disposto no artigo 73." do CCP, 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 António Ribeiro

- Construção Civil e Obras Públicas, Lda., pelo valor de 2.I5O,OO€ (dois mil cento e cinquenta euros),

acrescido do IVA à taxa legal em vigor.
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Ponto dois: P lSlZOZl - Demolição e Reconstrução de Muro na Rua de S. Martinho, em Cânda

Olivais - {uste Direto, ao abrigo do n." ì do artigo 19." do CCP / Aprovação do relatório de ava

da proposta de adjudicação..................

O Executivo da Junta de Freguesia, depois de analisar o assunto e concordando com o teor do

relatório elaborado pelos serviços, deliberou por unanimidade aprovar o relatório de avaliação

elaborado pelos serviços, nos termos do artigo 122." do CCP; e autorizar a adjudicação do

procedimento, ao abrigo do disposto no artigo 73." 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 António Ribeiro

- Construção Civil e Obras Públicas, Lda., pelo valor de 5.85O,OO€ (cinco mil oitocentos e cinquenta

euros) acrescido do IVA à taxa legal em vigor

Ponto três: Obras de manutenção e conservação de vários arruamentos da freguesia - Consulta

Prévia -autorização da realização da despesa, abertura do procedimento...............

O Executivo da Junta de Freguesia,, após analisar o assunto, e concordando com a proposta e com

o teor da informação dos serviços de Contratação Pública, deliberou por unanimidade, autorizar a

abertura do Procedimento, por consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo 
.l9." do Código dos

Contratos Públicos (CCP), cujo objeto do procedimento se refere à empreitada de obras públicas de

OBRAS DE MANUTENçÃO E CONSERVAçÃO DE VARIOS ARRUAMENTOS DA FRECUESIA,

sustentado no facto de a Freguesia não dispor de serviços e meios técnicos que possam assegurar

esta necessidade, nos termos acima expostos.

A despesa será realizada ao abrigo do Contrato lnteradministrativo de Delegação de competências

nas Juntas de Freguesia para manutenção de vias municipais, celebrado com o Municípió de'Leiria.

oslú

Ponto quatro: O Presidente aprovara, as alterações número vinte e cinco e vinte e seis, do

Orçamento da Despesa, a vinte e cinco e vinte e seis de j u nho, respetivamente.

O Executivo tomou conhecimento.

Ponto cinco: No seguimento do pedido efetuado pela Escola Básica de Quinta do Alçada, o

Executivo da Junta deliberou apoiar com o pagamento das despesas de impressão de quarenta

exemplares do conto "Há Fogo no Pinhal do Rei!". O valor é de 5,9O€ (cinco euros e noventa

cêntimos) por unidade. Será remetido o respetivo pedido de cabimento à contabilidade.

Ponto seis: A Confederação Nacional de Organizações de Pessoas com Deficiência (CNOD), solicitou

apoio para a realização do vigésimo sétimo Encontro Nacional de Pessoas com Deficiência, a realizar

na Universìdade do Minho, em Braga.

O Executivo analisou o pedido, contudo, todos os pedidos de apoio terão de cumprir com o

Regulamento de Atribuição de Apoios. De qualquer forma, apenas são atribuídos apoios regulares

às instituições locais da freguesia
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Ponto sete: O Executivo analisou o Relatório de Execução Física e Financeira apresentado pela

Secção de BTilCiclismo do Sport Clube Leiria Marrazes, no âmbito da realização da Prova de XCO,

que teve lugar nos dias vinte e dois e vinte e três de maio, tendo o mesmo sido aprovado por

unanimidade.

Ponto oito: O Executivo deliberou promover a fase de lnvestigação CÌentífica do projeto

"Vitalidades", projeto de exercícios físicos para diminuição do risco de quedas, a levar a efeito em

parceria com a Fisioterapeuta Jullyanne Silva, tendo o Executivo analisado toda a informação sobre

o mesmo.

Ficou decidido que a Junta de Freguesia ficará como responsável por esta fase do projeto, com

duração de três meses, de acordo com os seguintes valores: .......................

r 2IOO,OO€ (dois mil e cem euros) - Prestação de serviços;

o 461,70€ (quatrocentos e sessenta e um euros e setenta cêntimos) - Estadias fiulho e

outubro);

o 249,5C,€ (duzentos e quarenta e nove euros e cinquenta cêntimos) - Equipamento

Desportivo;

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

Ponto nove: O Presidente prestou as seguintes informações:

. A Ordem dos Psicólogos de conhecimento da ativação do Protocolo de Colaboração entre

a Ordem dos Psicólogos e União das Freguesias de Marrazes e Barosa, com a data de trinta
e um de maio de dois mil e vinte e urn. Cada candidato que a Junta pretenda acolher pode

agora inscrever-se na Ordem e submeter o seu projeto de estágio na Plataforma de Estágios.

O estágio pode iniciar-se logo que a Comissão de Estágios aprove o projeto de estágio e seja

emitido o número de cédula profissional de membro estagiário;

. A Leiria Saudável - Ambiente & Sustentabilidade, Associação sem fins lucrativos e de

natureza privada formada por um grupo de cidadãos da comunidade de Leiria, enviou

convite para a iniciativa "Caminhada pela eco-sustentabilidade", na zona da Barosa, ação de

carácter gratuito, dirigida à população em geral, a realizar no próximo dia vinte e sete de
junho junto à Associação do Picheleiro. A iniciativa terá uma duração prevista duas horas e

meia, e será orientada por sócios fundadores da Leiria Saudável, ao longo de oito

quilómetros, onde se abordarão diversos temas, deste o património natural e biodiversidade,

à poluição hídrica e industrial. O Presidente participará nesta iniciativa;

o O Município de Leiria enviou, para conhecimento, o edital número oito de dois mil e vinte e

um, referente às deliberações tomadas na sessão ordinária da Assembleia Municipal do
passado dia dezoito de junho;

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

da Ti Carolina, no lugar de Marrazes, e pertencente à União das freguesias de Marrazes e

Barosa, tendo os CTT enviado também a respetiva informação postal deste novo topónimo;
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A ANAFRE remeteu, para conhecimento e divulgação, o e-mail - Fundo Ambiental | 3." fase

do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na AdminÌstração Pública (Aviso n."1119212O2f,

de dezassete dejunho);

a A Divisão Jurídica do Município de Leiria, remeteu, para conhecimento e devidos efeitos, a

legislação/jurisprudência relevante para a atividade do Município, publicada no Diário da

- Lei n." 39/2021- Sumário: Define o regime jurídico de criação, modificação e extinção de

freguesias e revoga a Le' n." ll-A,/2O13, de vinte e oito de janeiro, que procede à reorganização

administrativa do território das freguesias;

- Aviso n." 11810/2021 - Sumário: Celebração e cessação de contratos de trabalho em funções

públicas por tempo indeterminado nas carreiras e categorias de técnico superior e

assistente operacional, em várìas áreas de atividade. .......

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

r ZULMIRAALVESANTUNES MARTINS, residente na Rua Dona Clória Barata Rodrigues, Lote

60, 1." andar, n." ì, Quinta de Santo.António, para efeitos de candidatura ao Fundo Municipal

de Emergência Social, em como o seu agregado é composto exclusivamente por sÌ e reside

na área do Município de Leiria há mais de três anos, conforme o testemunho do SAAS -
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social;

r FELISMINA PEREIRA OLIVEIRA, residente na Rua Campos do Liz, n." 23, Rch., Cândara dos

Olivais, para efeitos de candidatura ao Apoio ao Arrendamento, do MunicÍpio de Leiria, em

como o seu agregado é composto por si, pela sua filha e neta, e reside na área do Município .

de Leiria há mais de três anos, confoime o testemunho do SAAS - Serviço de Atendimento

a

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. ......................

Presiden

fla

Tesoureiro:
( sVogal:

Vogal:
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