
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO DUZENTOS E CINCO

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

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

Ponto um: Modificações do Orçamento da Despesa -Alteração número vinte e nove;

Ponto três: Número de polÍcia - Rua Emídio Agostinho Marques;

Ponto quatro: Pedido de cedêncÌa de sala para colocação de material- Leirena Teatro;

Ponto cinco: Pedido de cedência da sala do salão para a realização de ensaios- Leirena Teatro; .............

Ponto seis: Pedido de apoio- Projeto "Cores Elementares";

Ponto sete: Pedido de cedência de sala para formação;

Ponto oito: Pedido de compra de parcela de terreno - Cemitério de Cândara dos Olivais;

Ponto dez: lnformações do Presidente.....

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

Teixeira.

Ponto um: O Presidente informgu que aprovara, a catorze de julho, alteração número vinte e nove,

do Orçamento da Despesa. ...........:......

O Executivo tomou conhecimento.

Ponto dois: O Executivo deliberou levar à próxima Assembleia de Freguesia a alteração ao mapa de

quadro de pessoal, com abertura de vaga para Coordenador Técnico. O concurso terá orientações

que o SINTAP ficou de enviar no seguimento de reunião havida entre o Sr. Presidente e o Delegado

Sindical.

Ponto três: A Sra. Carla Frade, residente na Rua Emídio Agostinho Marques, solicitou informação

relativa ao número de polícia da sua residência, sendo que o número que está na porta (doze) não é

coerente com os restantes números das casas da mesma rua...................

Após visita o local pelo Vogal José Confraria, verificou-se a não existência do número doze de polícia.

Dos números pares, começa no número cem ao quatrocentos e quarenta e seis, no sentido da

Rotunda a Nascente, para Sul, Centro de Emprego. Assim, a requerente deverá verificar melhor a

situação local. Se houver dúvidas, deverá consultar aos Serviços de Toponímia do Município. ....................
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Ponto quatro: A companhia Leirena Teatro solicitou o apoio da União das Freguesias de Marrazes e

Barosa, para a cedência de um armazém/espaço onde possa guardar o seu material técnico

provisoriamente até encontrar um espaço, uma vez que ainda não têm sede nem espaço que

permita arrecadar este material. A companhia teve a necessidade de realizar neste último semestre,

devido aos seus espetáculos e festival, um grande investimento em material técnico (luz e som).

Material que servirá para a sua atividade artística e para aluguer de forma a rentabilizar o

O Executivo analisou o pedido, contudo, considerando a quantidade de material que iria ocupar o

espaço, sendo o salão necessário para a realização dasAssembleias de Freguesia e utilizadotambém

por outras entidades da freguesia, não será possÍvel atender ao solicitado.

Ponto cinco: A companhia Leirena Teatro solicitou a cedência de um espaço amplo, em Marrazes,

que esteja disponível para a realização dos ensaios da próxima criação a estrear dia onze de

setembro. E, em simultâneo, para ensaiarem a peça "SOB A TERRA", que terá uma digressão de

espetáculos entre o dia vinte e vinte e sete de agosto, em oito municípios do distrito.

Em Leiria, será dia no dia vinte de agosto, sexta, no Jardim Almuinha Crande.

O Executivo decidiu manter a parceria com o grupo Leirena Teatro e ceder a sala de auditório para

a realização dos ensaios, durante o período solicitado.

Ponto seis: O Executivo analisou o pedido de apoìo efetuado pela Sra. Sara Martins, Professora de

Educação Visual e Tecnológica, e Animadora na Associação Lar Emanuel, que se encontra a

desenvolver o projeto "Cores- Elementares", que tem como propósito ajudar as crianças e

adolescentes a se tornarem maiË criativos, saudáveis e felizes, através de oficinas ôriatiüas e

expressivas. Este pedido baseia-se na realização de uma possível parceria, para o desenvolvimento

do projeto, onde solicita o apoio na divulgação e/ou financiamento do mesmo pela Junta de

Freguesia, o acesso aos Agrupamentos Escolares para intervenção nas escolas já no início do

próximo ano letivo. Solicita também a possibilidade cedência de uma sala ou apoio para a aquisição

de sede da Associação JUNTOS - Criatividade, Cultura e Bem Estar, onde possa existir o espaço

Lounge Oficina; bem como na promoção das iniciativas e serviços desenvolvidos.

O Executivo analisou o projeto apresentado, contudo, o pedido terá de ser efetuado de acordo com

o Regu la mento de Atribuição de Apoios, e a penas q uando a Associação for formalmente constituída.

Ponto sete: O Sr. Joel Vieira, Coordenador de projetos de formação do Colégio Dr. Luís Pereira da

Costa, em Monte Redondo, solicitou a disponibilidade de uma sala para formação na Delegação da

Barosa, a partir das dezanove horas e trinta minutos até às vinte e duas horas e trinta minutos, em

dias de semana, uma ou duas vezes por semana

Para o efeito, ofereceu proceder ao pagamento de dois euros por hora, sendo uma formação de

cinquenta horas, o que equivalerá a cem euros. Sugere depois a realização de um contrato de

cedência de instalações que será feito posteriormente. Enviou também alguns conteúdos
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promocionais da oferta formativa financiada, havendo a possibilidade da frequência de cursos de

equivalência para pessoas que queiram terminar o novo ou o décimo segundo 4no.................

O Executivo analisou o projeto apresentado, tendo decidido solicitar mais informações,

nomeadamente no que se refere às datas, para poder deliberar em reunião posterior.

Ponto oito: A Sra. Maria do Carmo Leite da Cunha Ferreira Antunes solicitou a possibilidade de

aquisição de uma parcela de terreno, no Cemitério de Cândara dos Olivais, ainda em vida, para que

possa no futuro ser sepultada no terreno ao lado da campa do seu marido, e onde se encontram

sepultados também os seus sogros. ....................

$(--\

Ponto nove: O Executivo deliberou aprovar os seguintes processos de obras:

r PROCESSO N-" Lfn998fi3.

Local da Operação Urbanística: Rua da lndústria, Casal do Cego - União das Freguesias de

Marrazes e Barosa.

Requerente: Carmatel - Comércio de Material Elétrico, Lda., residente em Estrada da

Estação n."f22- União das Freguesias de Marrazes e Barosa

Sobre o processo em referência, o Executivo da União das Freguesias de Marrazes e Barosa nada

tem a opor ao pedido de alteração de finalidade de indústria para armazém e comércio, desde que

este pedido de alteração nãová contra os regulamentos do loteamento

o PROCESSO N." ON12C21127

. , ,--Pedido de licenciamento para construção de habitação coletiva e muros.

:Local da Operação Urbanística: Rua D. Amália (Dòna Ãmélia), Madeiras - União das

Fi'eguesias de Marrazes e Barosa.

Requerente: Maria Mavíldia Seiça da Costa, residente em Rua D. Amália, 24 - União das

Freguesias de Marrazes e Barosa.

Relativamente ao processo em referência, o Executivo não vê inconveniente no licenciamento das

obras pretendidas, conforme projeto apresentado, desde que as mesmas respeitem as normas

regulamentares aplÌcáveis para este tipo de intervenção urbanÍstica. ....................

No entanto, chama-se a atenção para as acessibilidades, nomeadamente a Sul, pela Rua D. Amália.

Este arruamento de traçado reto, de largura de três metros, asfaltado, tem na sua inserção com a

Rua Estrada da Figueira da Foz, um grande estrangulamento, dificultando seriamente as condições

de acessibilidade dos utentes do empreendimento e, moradores 1ocais...........

Pelo exposto, somos de parecer procurar-se um acordo com os proprietários, na tentativa de

cedência do terreno, para assim se melhorar este cruzamento. ..............

3
SESSÃO ORDINARIA DE I9 DE JULHO DE2O21



União das Freguesias de Marrazes e Barosa

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

r o Laboratório Tomás enviou, para conhecimento, os resultados das análises efetuadas à

água do FontanárÌo do Picheleiro e Fontanário da Barosa, estando a água imprópria para

$
\

(-

o A Associação Nacional de Freguesias -ANAFRE enviou, para conhecimento e divulgação. O

Mapa Cronológico das operaçôes eleitorais referente às eleiçôes para os Órgãos das

Autarquias Locais a realizar no dia vinte e seis de setembro de dois mil e vinte e um; ......................

. A Comissão Nacional de Eleições enviou, para conhecimento, uma nota informativa, relativa

às publicações autárquicas em perÍodo eleitoral;

. AVereadora, Dra. Anabela Craça, enviou, para apreciação e conhecimento, documento com

o Plano de Transportes, um dos pontos da ordem de trabalhos da reunião do Conselho

Municipal de Educação que teve lugar no dia treze de julho, e onde este presente o

Presidente, Paulo Clemente, por videoconferência;

. O Agrupamento Escolar de Marrazes deu conhecimento da alteração da data da reunião do

Conselho Ceral, que passou para o dia dezanove de julho;

r Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de LeÌria enviaram, para conhecimento,

o resultado da análise efetuada à qualidade da água do Jardim de lnfância de Cândara dos

Olivais. Aágua encontra-se própria para consumo, não apresentado qualquer alteração. Esta

informação será reencaminhada à reclamante e ao Jardim de lnfância de Cândara dos

Olivais;

. A Divisão de Mobilidade e Trânsito do Município de Leiria deu conhecimento de que se

procedeu à repintura da marca rodoviária Mì4, na Praceta da Sismaria, na localidade de

. A Divisão de Mobilidade e Trânsito do Município de Leiria deu conhecimento de que foi

colocada a seguinte sinalização na Rua das Belgas, em Marrazes: .......

- Um sinal de proibição Cì6 (paragem e estacionamentos proibidos);

- Um sinal de cedência de passagem Bì (cedência de passagem), no entroncamento com

a Rua Nossa Senhora do Amparo;

. O Município de Leiria enviou convite para as sessões de esclarecimento sobre o projeto de

"LIMPEZA E VALORTZAÇÃO DA RtBEtRA DOS MTLACRES E DA FRENTE RTBEIRINHA DO RrO

LIS NA CIDADE DE LElRlA", sendo um dos objetivos do projeto envolver a população na

requalificação e melhoria dessas linhas de água através das ações de limpeza e valorização

das suas margens e do leito. Estas sessões de esclarecimento, têm como objetivo a

apresentação dos trabalhos e esclarecimento de dúvidas aos proprietários e população em

geral que se aproxime da intervenção, e terão lugar no dia oito de julho, de acordo com o

seguinte:

- Auditório do Estádio Municipal Dr. Manuel Magalhães Pessoa - "LIMPEZA E VALORIZAÇÃO

DA FRENTE RIBEIRINHA DO RIO LlS", pelas dezassete horas;
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- Salão da lgreja Paroquial dos Milagres - LIMPEZA E VALORIZAçÃO OR RIBEIRA DOS

MILACRES, pelasvinte e uma horas e trinta minutos; ..................

A ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias deu conhecimento da realização da

"lniciativa Nacional Setembro Mês da Alfabetização e das Literacias - #SMAL2O2I",

promovida pela APEFA-Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos; ..............

O Município de Leiria enviou, para conhecimento e devidos efeitos, um breve resumo das

principais alterações à Lei orgânica número um, de dois mìl e vinte e um;

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

República, nos dias um, dois, seis e sete de julho:

- Portaria n."'ì38-C/2O21 -2." Suplemento, Série I de 2O2l-O7-Ol - Saúde e Ambiente e Ação

Climática - Sumário: Estabelece os requisitos para a avaliação da qualidade do ar interior nos

edifÍcios de comércio e serviços, incluindo os limiares de proteção, condições de referência

e critérios de conformidade, e a respetiva metodologia para a medição dos poluentes e para

a fiscalização do cumprimento das normas aprovadas;

- Portaria n."138-ll2o21 - 2" Suplemento, Série I de2O21-O7-Ol - Ambiente e Ação Climática e

lnfraestruturas e Habitação - Sumário: Regulamenta os requisitos mínimos de desempenho

energético relativos à envolvente dos edifícios e aos sistemas técnicos e a respetiva

aplicação em função do tipo de utilização e específicas caracterÍsticas técnicas; ...............................

- Resolução do Conselho de Ministros n." 86-4,/2Q21 - 3" Suplemento, Série I de 2o2l-o7-ol -

Presidência do Conselho de Ministros - Sumário: Altera as medidas aplicáveis a

determinados municípios no âmbito da situação de calamidade; ............,....,.:........................

- Oespaiho n." O+ZO-Z|ZO2I - l" Suplemento, Série ll de 2O2l-O7-Ol --Ambiente e Ação

Climática - Eireção-Ceral de Energia e Ceologia -Sumário: Aprova os requisitos mínimos de

conforto térmico e de desempenho energético aplicáveis à conceção e renovação dos

edifícios.

- Suplementos e Contratos Públicos - Decreto-Lei n." 56-N2A21 - ì" Suplemento, Série -

Presidência do Conselho de Ministros - Sumário: Prorroga medidas extraordinárias de apoio

aos trabalhadores e às empresas, no âmbito da pandemia da doença COVID-19;

- Anúncio de procedimento n." 9766,i2021 - Município de Leiria - Designação do contrato:

Concurso Público n3 7112O21/DICP - Serviços de manutenção de elevadores, na modalidade

de prestação de serviços contínua. Descrição sucinta do objeto do contrato: Concurso

Público n."71l2o21lDlCP - Serviços de manutenção de elevadores;

- Anúncio de procedimento n." A7672021 - Município de Leiria - Designação do contrato:

Concurso Público n." 6312021/Otcp - Aquisição de Palamenta, na modalidade de

fornecimento contínuo. Descrição sucinta do objeto do contrato: Aquisição de Palamenta,

na modalidade de fornecimento contÍnuo;

,
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- Resolução do Conselho de Ministros n.o 9O/2O21 - Série I - Presidência do Conselho de

Ministros - Sumário: Aprova o Plano 21123 Escola+, plano integrado para a recuperação das

- Aviso n."12599/2C21 - Série ll - Educação - DÌreção-Ceral dos Estabelecimentos Escolares -

Agrupamento de Escolas de Marrazes, Leiria - Sumário: Recondução do diretor do

Agrupamento de Escolas de Marrazes, Leiria, para o quadriénio de2021 a2025.

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

aprovada vai assinada, por todos os presentes.

Tesoureiro:

al: ....
a q,

a

vog

vog

Vog

Vog ..e
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