
.'u
v

União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO DUZENTOS E TRÊS

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas, reuniu o Execu

da União das Freguesias de Marrazes e Barosa, em sessão ordinária, na sede da autarquia, em

Ponto um: Modificações do Orçamento da Despesa -Alteração nú mero vinte e sete;

Ponto dois: Balanço do Evento Jazzl4ATAzz - Festival de Música da Mata de Marrazes; ..................................

Ponto três: Locação de horas - Pavilhão Desportivo de Marrazes;

Ponto quatro: Associação de Patinagem de Marrazes (APAM) - Pedido de utilização do Pavilhão

Desportivo de M arrazes;

Ponto cinco: Pedido de acumulação de funções- Funcionário Silvino Figueiredo;

Ponto três: Tendo terminado o processo de locação de horas do Pavilhão Desportivo de Marrazes,

de setembro de dois mil e vinte a junho de dois mil e vinte e um, com a União de Freguesias de

Marrazes e Barosa, sendo necessário fazer um novo processo de locação de horas para a próxima

época desportiva, o Município solicitou o parecer da União das Freguesias de Marrazes e Barosa, no

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

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

A sessão foi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.

Ponto um: O Presidente informou, que aprovara, a um de julho, a alteração número vinte e sete, do

Orçamento da Despesa

O Executivo tomou conhecimento.

Ponto dois: Nos dias três e quatro de julho, teve lugar o Festival de Música da Mata de Marrazes -

Jazzvalazz. O jazz voltou à paisagem da Mata dos Marrazes, num evento ao ar livre e que cruzou a

música e natureza. As atuações decorreram com grande êxito, como em anos anteriores, com

grandes nomes do jazz nacional, como Maria João, Sérgio Carolino, Jeffery Davis, entre outros. Na

semana anterior, no dia vinte e seÌs de junho, teve início, para abertura do cartaz, o evento "A

ca m inho do JazzMata zz!" , com o trio de Má rio Fra nco, no Pa rque de Merendas da Barosa. Os eventos

decorreram com grande sucesso, excelente organização e com grande adesão por parte da

população, tendo sido respeitadas todas as regras devido à pandemia Covid 9 e mantidas as
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sentido de em realizar um novo procedimento de locação de horas com o Município para a próxima

época desportiva.

O Executivo mantém o interesse na locação de horas, solicitando que seja efetuada uma revisão ao

valor cobrado à hora

Ponto quatro: A Associação de Patinagem Artística de Marrazes solicitou a utilização do Pavilhão

Desportivo durante o mês de agosto.

O Executivo decidiu autorizar a cedência do espaço, mediante coordenação e disponibilidade do

pavilhão e das funcionárias, durante este período.

Ponto cinco: O funcionário Silvino Figueiredo solicitou, por escrito, autorização para acumulação de

funções, para além das que desempenha como Assistente Operacional, dentro da mesma área,

tendo o Executivo deliberado autorizar o pedido efetuado.

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

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) enviou e-mail a agradecer a colaboração no âmbito

Exercício FALLCON'2.Ì, decorrido no passado dia dezanove de junho, solicitando o envio do Relatório

Preliminar de Exercício de cada entidade envolvida, de forma a ser incluído no Relatório Final de

Exercício da responsabilidade do SM PC.

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