
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO DUZENTOS E QUATRO

Aos doze dias do mês de julho 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 um: Modificações do Orçamento da Despesa -Alteração número vinte e oito;

Ponto dois: Colocação de campa/sepultura no Cemitério de Marrazes;

Ponto três: Pedido de apoio -Atlético Clube da Sismaria; .........................

Ponto quatro: Pedido de comparticipação monetária - Publicação de livro de memórias; ..........................

Ponto cinco: Trabalho a Favor da Comunidade - Kamal DakÌr;

Ponto seis: Estágio de Dança de Salão Desportiva;

Ponto sete:Jornal RECIÃO DE LEtRtA- Edição Especialde Verão;

Ponto oito: Licenciamento de obras;

Ponto dez: Certificados de insuficiência económica;

Ponto onze: Cemitérios: Emissão de Alvarás.

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 aprovara, a oito de julho, a alteração número vinte e oito do Orçamento da

Despesa.

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

Ponto dois: O Executivo analisou o pedido efetuado por Maria Amélia Borges Alves de Oliveira

Clemente, para colocação da uma campa já adquirida e colocação da mesma no Cemitério de

Marrazes - Alvará número mil novecentos e setenta e seis, de vinte e seis de agosto de dois mil e
dezanove, onde se encontra sepultado o seu pai, José Mendes Alves, tendo sido trasladadas as suas

ossadas do Cemitério de Coimbra para o Cemitério de Marrazes. A campa tem dimensões de

sessenta e cinco cêntimos de largura e um metro e setenta de comprimento, havendo uma

diferença de cerca de quinze centímetros de largura e dez centímetros de comprimento em relação

às de menor dimensão. A requerente solicita que seja colocada a mesma campa que se encontrava

no Cemitério de Coimbra, uma vez que, de momento, não tem possibilidades económicas para

suportar as despesas com a colocação de uma sepultura nova......
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Tratando-se de uma trasladação e nova sepultura, e tendo em conta que, no mesmo talh as

sepulturas não são todas iguais, o Executivo deliberou autorizar a colocação da campa, de acordo

com o solicitado pela Sra. Amélia Clemente

Ponto três: O Atlético Clube da Sismaria solicitou apoio financeiro para realização de obras e

O Executivo analisou o vosso pedido de apoio em reunião de Junta, tendo decidido solicitar alguns

esclarecimentos sobre o projeto, nomeadamente no que se refere ao custo desta obra, sobre o que

pretendem efetivamente construir e desenvolver no local, e também se existe a possibilidade de
ì

Ponto quatro: O Sr. Avelino Ribeiro solicitou apoio para a publicação do seu livro de memórias, que

engloba uma série de temas abrangentes à sociedade comum desde a década dos anos cinquenta.

A narrativa inclui passagens ocorridas nas cinco cidades Leiria, Lisboa, Almada, Lourenço Marques e

Johannesburg. ...................

O Executivo analisou os custos da obra, tendo decidido não apoiar esta publicação.

Ponto cinco: No seguimento do pedido de colaboração da Direção Ceral de Reinserção Social,

relativamente ao Sr. Kamal Dakir, o Executivo decidiu que o mesmo poderá iniciar a medida de

trabalho comunitário no início do mês de setembro, para o cumprimento das oitenta horas de

trabalho a favor da comunidade. ................

Uma vez que o Encarregado (Supervisor direto) se encontra de férias até ao final do mês de agosto,

só será possível começar no início do úês de setembro.

. Tipo de trabalhofunções: Funções de Cantoneiro de limpeza - Limpeza da Mata de Marrazes

/ Limpeza e Manutenção de espaços verdes (Proceder à remoção de lixos e equiparados;

varredura e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lavagem das vias públicas; remoção de

lixeiras; realizar tarefas de arrumação e distribuição; executar outras tarefas simples, não

especificadas, de caráter normal e exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos

práticos)

r Local de trabalho: Estaleiro da Junta - Mata de Marrazes /Vários arruamentos da freguesia

. Horário: das ShOO - l2h3o (almoço) l3h3o - l6h. .................

. Supervisor do Executivo: José Carlos Confraria.

Ponto seis: O coordenador técnico da Portugal Dance Academy, Associação de todos para todos,

enviou uma carta de apresentação, dado conhecimento de que tem agendado um Estágio de

competição para os próximos dias quatro e cinco de setembro de dois mil e vinte e um.

Considerando que o evento possa englobar um número considerável de dançarinos, mais suas

Famílias e Técnicos, entre outros, o que representa uma notável dinamização não só para a cidade,
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mas também para o setor da Cultura/Desporto, solicitaram apoio na concretização do mesmo, a

partir da disponibilização do Pavilhão Desportivo de Marrazes

O Executivo decidiu avaliar a possibilidade de cedência do espaço.

Ponto setê: o Jornal REclÃo DE LEIRIA vai apresentar uma edição especial de Verão, sobre os

Parques de Merendas da região, com informações e conselhos úteis, tendo enviado os custos

associados a esta participação.

O Executivo decidiu não participar nesta edição.

/t

Ponto oito: O Executivo deliberou aprovar o seguinte processo de obras:

r PROCESSO N." AN|2C.21/97

PEDIDO DE LTCENçA- EDtFÍCIO DE HABTTAçÂO UNtTRVtL|AR E MUROS.

Local Da Operação UrbanÍstica: Rua da Boucharia - União das Freguesias de Marrazes e

Barosa.

Requerente: José Carlos CarreÌra Ponte, residente em Rua Frei Joaquim das Neves, I -

Relativamente ao processo em referência, foi decidido o seguinte:

O local onde se pretende levar a efeito a Operação Urbanística, situa-se dentro do aglomerado
populacional, servido por arruamentos pavimentados, estruturados com rede pluvial e doméstico.

Sobre o lote que serve de Ìmplantação, verifica-se junto da extrema Poente, a existêncla de uma

Servidão de acesso a propriedades e logradouros de habitações, bem como nficina de carpintaria.

Se o requerente deve ou não servidão, deverá o mesmo fazer prova do não direito dessa

acessibilidade. Também deverá proceder âò prólongamento do coletor pluvial, que atualmente

desagua no lote, para a linha de água existente a Sul, na extensão de oitenta metros lineares.

Face ao exposto, esta União das Freguesias nada tem a opor ao licenciamento requerÌdo, desde que

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

. O Laboratório Tomás deu conhecimento de que, no dia um de julho, irá efetuar a recolha de

amostras à água do Fontanário do Picheleiro;

r O Município de Leiria deu conhecimento de que, foi deferida a atribuição do Topónimo
"Estrada do Picheleiro", no lugar de Vale de Frades e Picheleiro, e pertencente à União das

r A Associação Nacional de Freguesias reencaminhou o e-mail - Rede de Autarquias que

Cuidam dos Cuidadores lnformais, solicitando a divulgação da iniciativa; ...................

. A Divisão de Educação do Município de Leiria deu conhecimento de que irá substituÌr o

sistema de aquecimento de alguns edifícios escolares da freguesia, por aparelhos de ar

condicionado, nomeadamente no Jardim de lnfância de Marrazes (dois aparelhos) e Jardim

de lnfância de Cândara dos Olivais (três aparelhos). Os trabalhos decorrerão durante a
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interrupção letiva de verão. Em simultâneo, os funcionários do município procederão à

remoção dos aparelhos existentes (salvo raras exceções), vetustos e de onerosa

manutenção;

O Agrupamento Escolar D. Dinis enviou a Convocatória da vigésima primeira reunião do

Conselho Geral (sujeita a eventuais alterações na ordem de trabalhos), a realizar através de

videoconferência, na plataforma Teams, no dia vinte e um de julho, pelas dezoito horas e

trinta minutos;

O Agrupamento Escolar de Marrazes Estão enviou convite à União de Freguesias para

integrar o conselho Eco-Escolas, e a marcar presença numa reunião a realizar no dia treze

de julho, pelas dezoito horas e trinta minutos;

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

t
\r
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República:

- Decreto Regulamenlar n."3/2021 - Sumário: lnstitui o Provedor do Animal com a missão de

garantir a defesa e a promoção do bem-estar animal;

- Resolução do Conselho de MÌnistros n3 78/2021- Sumário: Aprova um conjunto de medidas

para um tratamento autónomo e reforçado em matéria de bem-estar dos animais de

com pa n hia; ...................................

- Decreto-Lei n3 54-N2O2l - Sumário: Executa na ordem jurídica interna o Regulamento (UE)

20211953, relativo ao Certificado Digital COVID da EU;

- Anúncio de procedimento n." g+lglZOZl - Sumário: Concurso Público lnternacional n."

66l2O21lDlCP - Aquisição de serviços de higiene e limpeza, incluÌndo fornecimento de

consumíveis de higiene e Limpeza, nas instalações do Município de Leiria;

- Decreto-Lei n." 56-C/2O21 -1." Suplemento, Série I - Presidência do Conselho de Ministros -

Sumário: Altera o regime contraordenacional no âmbito da situação de calamidade,

- Resolução do Conselho de Ministros n3 91-N2O21 -1." Suplemento, Série I - Presidência do

Conselho de Ministros - Sumário: Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios

- Anúncio de procedimento n." 890212C.21 - Município de Leiria. Designação do contrato:

CONCURSO PUBLICO N." 55/2O2I/DICP - AQUISIÇÃO POR LOTES DE RAÇÕES PARA

ANtMA|S, NA MODALTDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO. Descrição sucinta do objeto

do contrato: AQUlslÇÃo PoR LOTES DE RAçÕES PARA ANIMAIS, NA MODALIDADE DE

FORN ECI M ENTO CONTÍNUO;

- Anúncio de procedimento n." 892212C21 - Município de Leiria. Designação do contrato:

Concurso Público n3 6a/2O2llDlCP - Aquisição por Lotes de Sinalização Vertical, na
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Modalidade de Fornecimento Contínuo. Descrição sucinta do objeto do contrato: Aquisição

por Lotes de SinalizaçãoVertical, na Modalidade de Fornecimento Contínuo.

Ponto dez: Foi deliberado, por unanimidade, emitir o seguinte atestado de insuficiência económica:
r CARLOS MICUEL DA FONSECA HORTA, residente na Rua Manuel Joaquim de Sousa,2l2,

Janardo, para efeitos de pagamento de uma coima, em como não tem bens ou rendimentos

suficientes para o pagamento das despesas de coima de uma só vez; conforme o

testemunho dos eleitores Luís Miguel Raimundo Neca e Márcia Sofia Jorge Vieira, com os

cartõesdecidadão número1247A925e12328288,respetivamente...................

Ponto onze: O Executivo deliberou atribuir as seguintes parcelas deterreno:
e Cemitério de Barosa - Sepultura número seiscentos e setenta, a pedido de Alice Maria

Ferreira Costa Relvas, nas condições habituais e em vigor na União das Freguesias de

r Cemitério de Marrazes - Colocação de cinzas de José Maria do Rosário dos Reis, em Ossário,

a pedido de Maria HelenA Ceraldo Roque Vaz dos Reis, 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

ap rovada vai ser assinada , por todos os presentes.

Presidente:

Sec

Tesoureiro:

Vogal:

Voga
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