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ATA NUMERO DUZENTOS E NOVE

Aos vinte e três dias do mês de agosto 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: Modificação do Orçamento da Receita - Alteração número trinta e quatro;

Ponto dois: Modificações do Orçamento da Despesa - Alterações número trinta e quatro e trinta e

Ponto três: Apresentação de proposta - Escola ao Ar Livre na Mata;

Ponto quatro: Pedido de cedência de sala - Narcóticos Anónimos;

Ponto cinco: lnformações do Presidente;

Ponto seis: Emissão de certificados de insuficiência económica

Estavam presentes, a Secretária, Catarina Sampaio Barbedo Dias; o Tesoureiro, Rui Manuel

Branquinho Caseiro; o Vogal, José Confraria da Silva; a Vogal, Ana Cristina Teixeira e o Vogal Mário

Jorge Pedro Teixeira

Estiveram ausentes, por motivo de gozo de férias, o Presidente, Paulo Alexandre de Jesus Clemente;

e o Vogal, José António Batista de Sousa Violante.

Ponto um: A Secretária deu conhecimento de que, foi aprovada, a de-zqssete de agosto, a alteração

número trinta e quatro do Orçamento da Receita

O Executivo tomou conhecimento

Ponto dois: A Secretária deu conhecimento de que, foram aprovadas as alterações número trìnta e

quatro e trinta e cinco do Orçamento da Despesa, a dezassete de agosto e a trinta de agosto,

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

Ponto três: A Sra. Liliana Pereira deu conhecimento de que, no seguimento dos resultados do

orçamento participativo de dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois, a sua proposta "Escola ao ar

livre" (lD 359, n. 26) foi excluída, uma vez que "Os terrenos em questão são do domínio da União das

Freguesias dos Marrazes e Barosa. Assim, poderá o proponente fazer chegar a sua proposta à

Freguesia, para que se avalie a viabilidade da sua implementação."

Neste sentido, enviou então a proposta em questão, para análise pelo Executivo da Junta.
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A Proposta prende-se com a criação de um espaço na mata dos Marrazes, onde esporadicamente

turmas possam ter aulas e realizar atividades diversas no exterior, permitindo que os alunos tenham
maior contacto com a natureza. A "sala" de aula ao ar livre será constituída por:

- Pequenostroncos dispostos em círculo onde os alunos e professores se poderão sentar;

- Estantes em madeira onde poderão colocar, durante o tempo de aula, os livros e outros materiais
que tragam consigo;

- Mini-playground com rochas, cordas e cepos para o incentivo à atividade física

A ideia apresentada converge na intenção do Executivo em dar seguimento ao projeto de oficinas

de bio construção "Cuardiões da Mata", tendo o Executivo deliberado dar seguimento ao mesmo,

com o foco na construção de um espaço que possa ser utilizado como "sala de aula" ao ar livre,

mediante apresentação de candidatura de apoio às Freguesias e U niões das Freguesias do Concelho

de Leiria e respetiva aprovação.

Ponto quatro: A Associação Narcóticos Anónimos solicitou a colaboração da Junta de Freguesia na

cedência das instalaçôes da Junta de Freguesia para a realização das suas reuniões. Atualmente em

Leiria, as reuniões realizam-se no Pavilhão Desportivo do Centro Paroquial Paulo Vl, no entanto, o

espaço não apresenta as melhores condições para reunÌões de autoajuda, pelo que a Associação

solicitou a possibilidade de cedêncÌa de uma sala ou espaço da Junta de Freguesia

O Executivo analisou o pedido apresentado, contudo, de momento, não existe nenhum espaço

Ponto cinco: A Secretária prestou as seguintes informações:
. A Vereadora do Município de Leiria, Dra. Anabela Craça, enviou convite para o Fórum

Educação, a realizar no próximo dia sete de setembro, no Teatro José Lúcio da Silva, alusivo

ao tema " Bem-estar na Escola ", via online. O Presidente, Paulo Clemente, e a Secretária,

Catarina Dias, estarão presentes no evento;

o O Município de Leiria remeteu, para conhecimento e devidos efeitos, novo edital e
convocatória, da sessão ordÌnária da Assembleia Municipal de Leiria do dia três de setembro,

tendo sido introduzido mais um ponto na ordem de trabalhos (ponto quatro);

. A Sociedade Portuguesa de Ecologia (SPECO) enviou convite para a participação no "Dia da

Ecologia", através da realização de uma atividade ou recurso pedagógico para o "Ecology

Day 2021". Tal como nos anos anteriores, as atividades podem ser realizadas e submetidas
pela via digital ou presenciais. A data desta iniciativa e a catorze de setembro, no Ecology

Day. O Executivo congratula esta iniciativa, contudo, nesta data, não irá promover qualquer

atividade;
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Ponto seis: Atestados de Insuficiência Económica.

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

. ÂNcf LR MARIA DoS SANTOS CASPAR, residente na Rua D. Clória Barata Rodrigues, Lote

57, l.o Dto., Apartamento 2, Quinta de Santo António, para efeitos de comparticipação ao

arrendamento, em como o seu agregado é composto unicamente pela própria e reside há

mais de três anos na área do Município de Leiria, conforme o testemunho do SAAS - Serviço

de Atendimento e Acompanhamento Social;

r LILIANA DIAS PINA MOURA, residente na Praceta 2, n." 246,2.o Dto., Urbanização Vale da

Fonte, para efeitos de isenção das taxas do cartão do cidadão, em como tem comprovada

insuficiência económica e não pode suportar as taxas com o cartão do cidadão, conforme o

testemunho do SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social;

. O Município de Leiria enviou, para divulgação, Edital com os locais para afixação da

propaganda Eleitoral;

r O Município de Leiria enviou, para conhecimento e divulgação, o Edital de constituição de

bolsas de agentes eleitorais e a ficha de inscrição.

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

Secretári

Tesoure

:"vogal:

Vogal:

Vogal: ....f*q.xek<
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