
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO DUZENTOS EDEz:

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas dezassete e trinta 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: Análise, discussão e aprovação dos documentos relativos à Situação Financeira da Junta

deFreguesia,atrintaeumdejulhodedoismilevinteeum:.,''.........

l. Demonstração da Execução Orçamental de Receita; ......................

2. Demonstração da Execução Orçamental de Despesa;

ì
(,

Ponto dois: Análise, discussão e aprovação da proposta de Revisão número dois ao Plano Plurianual

de lnvestimentos de dois mil e vinte e um.......................

Ponto três: Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal da União das Freguesias; ..................

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

Ponto cinco: I P 19/2021- Execução de Vedação na Mata dos Marrazes - Ajuste Direto, ao abrigo do

n." I do artigo ì9." do CCP/Aprovação do relatório de avaliação, da proposta de adjudicação; .....................

Ponto seis: P 2O/2O21 - Execução de Passadiço para Beneficiação do Acesso de Ligação do

Lavadouro da Fonte Quente ao Lugar de Bairro das Almoinhas - {uste Direto, ao abrigo do n." I do

artigo ì9." do CCP/Aprovação do relatório de avaliação, da proposta de adjudicação;

Ponto sete: Conservação e manutenção da Rua da Fonte Quente e Rua dos Olivais, em Marrazes -
Ajuste Direto - Autorização da realização da despesa; a bertu ra do procedimento.

Ponto oito: Pavilhão Desportivo de Marrazes - Mel[orias no seguimento da vistoria efetuada;

Ponto nove: Realização de prova/atividade na via pública -'9.o CIRCUITO DE LElRlA2O2l";.........................

Ponto dez: Pedido de apoio-"World Clean Up Day2021"

Ponto onze: Análise de orçamentos - Manutenção dos campos relvados sintéticos - Aldeia do

Desporto; ..........

Ponto doze: Orçamento-António Ribeiro, Lda.-Trabalhos diversos; .......................

Ponto treze: lnformações do Presidente;

Estavam presentes, o Presidente, Paulo Alexandre de 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

A sessão foi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.

Ponto um: O Executivo

mencionados em epÍg rafe.

analisou, discutiu e aprovou, por unanimidade, os documentos
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Ponto dois: O Executivo analisou, discutiu e aprovou, por unanimidade, a proposta de Revisão ao

Plano Plurianual de lnvestimentos e decidiu remeter, a mesma, à Assembleia de Freguesia, para sua

aprovaçao.

Ponto três: O Presidente da Junta de Freguesia, Paulo Alexandre de Jesus Clemente, apresentou a

seguinte proposta: "Aprovação da Alteração ao Mapa de Pessoal da Freguesia, nos termos dos

artigos 28: e29." do Anexo I da Lei n." 3512A14, de 20 de junho. ...................

Considerando que:

a) De acordo com o disposto no n.o 4 do artigo 29." do Anexo I da Lei n." 3512014, de 20 de junho,

"...o mapo de pessoo/ é oprovodo pelo entidade competente poro o oprovoçõo do proposto de

orçamento, sendo ofixodo no órgõo ou servÌço e inserido em pógino eletrónìco, ossim devendo

b) Nos termos do disposto na alínea m) do n." I do artigo 9.o da Lei n." 7512013, de l2 de setembro,

compete à Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta de Freguesia, aprovar a primeira

alteração ao mapa de pessoal dos serviços da freguesia, sendo que, de acordo com o estipulado

no artìgo 3." do D.L.2O9|2OO9, de 3 de setembro, as freguesias dispõem de Mapas de Pessoal

aprovados pela Assembleia de Freguesia (n." 1 e 2, al. b) do artigo 3.");..................

c) A primeira alteração ao Mapa de Pessoal desta Freguesia, a vigorar no ano de 2021, deverá

conter, de acordo com o exigido pelo artigo 29." do Anexo I da Lei n." 3512014, de 20 de junho, "...

o indicoçõo do número de postos de trobolho de que o órgõo ou serviço carece poro o

desenvolvimento dos respetivos otividodes,, corocterÌzodos em funçõo da otribuiçõo,

competêncìo ou otividode que o seu ocuponte se destino o cumprir ou executar ou do corgo

ou do correíro e cotegorio que Ihes correspondom"................

Propõe-se que: Nos termos do disposto nos artigos 283 e29." do Anexo I da Lei n." 3512014, de 20 de

junho, conjugados com o artigo 3.o, h.o I e n." 2, al. b) do D.L.2O9/2OO9, de 3 de setembro, a Junta de

Freguesia aprove e delibere submeter a aprovação da Assembleia de Freguesia, para os efeitos

previstos na alínea m) do n.o I do artigo 9.o da Lei n." 75f2O13, de l2 de setembro, o Mapa de Pessoal

da Freguesia para o ano de 2021, que se encontra anexo à presente proposta, da qual faz parte

integrante para os devidos e legais efeitos.

Deliberação: A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Marrazes e Barosa, deliberou por

unanimidade, de acordo com o disposto nos artigos 283 e 293 do Anexo I da Lei n." 3512014, de 20

de junho, conjugados com o artigo 3.o, fl.o ì e n." 2, al. b) do D.L.2O9|2OO9, de 3 de setembro, aprovar

e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia, para os efeitos do disposto na alínea m) do n.o

ì do artigo 9." da Lei n." 7512013, de l2 de setembro, a Alteração ao Mapa de Pessoal da Freguesia de

dois mÌl e vinte e um, que se encontra anexo à presente deliberação, da qual faz parte integrante

para os devidos e legais efeitos. ...
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Ponto quatro: O Presidente informou que aprovara, a um e dois de setembro, as alterações número

trinta e seis e trinta e sete do Orçamento da Despesa

O Executivo tomou con hecimento.

Ponto cinco: P 1912C21- Execução de Vedação na Mata dos Marrazes - {uste Direto, ao abrigo do

n." I do artigo ì9." do CcP/Aprovação do relatório de avaliação, da proposta de adjudicação; .....................

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

nos termos do artigo 122." do CCP; 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 MTL- MadeirasTratadas, Lda., pelo valor de 37.517,OO€

(trinta e sete mil quinhentos e dezassete euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

Ponto seis: P 2o/2O21 - Execução de Passadiço para Beneficiação do Acesso de Ligação do

Lavadouro da Fonte Quente ao Lugar de Bairro das Almoinhas - A,juste Direto, ao abrigo do n.o I do

a rtigo ì9." do CCP /Aprovação do relatório de avaliação, da proposta de adjudicação; ..............

O Executivo, depois de 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 Ajuste Direto, nos termos da alínea d) do artigo 19." do Código dos Contratos

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

EXECUÇÃO DE PASSADTÇO PARA BENEF|C|AçÃO OO ACESSO DE L|CAçÃO DO LAVADOURO DA

FONTE QUENTE AO LUCAR DE BAIRRO DAS ALMOINHAS, na sustentado no facto,de a Freguesia

não dispor de serviços e meio técnicos que possam assegurar esta necessidade, nos termos acima

expostos; e autorizar a realização da despesa ao abrigo da alínea b) do n." ì do artigo'18," do Decreto-

Lei n." 1g7lgg, de 8 de junho, aplicável por força da alínea f) do n.o'l do artigo 14." do Decreto-Lei n."

l8/2O08, de 29 de janeiro, alterado. ......................

Ponto sete: Conservação e manutenção da Rua da Fonte Quente e Rua dos Olivais, em Marrazes -
{uste Direto - Autorização da realização da despesa, abertura do procedimento.

O Executivo, depois de 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 Ajuste Direto, nos termos da alínea d) do artigo l9.o do Código dos Contratos

Públicos (CCp), cujo objeto do procedimento se refere à empreitada de obras públicas para

CONSERVAçÃO E MANUTENçÃO ON RUA DA FONTE QUENTE E RUA DOS OLIVAIS, EM MARRAZES,

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

esta necessidade, nos termos acima expostos; autorizar a realização da despesa ao abrigo da alínea

b) do n." ì do artigo l8.o do Decreto-Lei n."197199, de I de junho, aplicável por força da alínea f) do n."

ì do artigoì4." do Decreto-Lei n."18/2oo8, de29 de janeiro, alterado.

\r
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Ponto oito: Na sequência da vistoria ao Pavilhão Desportivo de Marrazes pela associação de

Patinagem de Leiria, no passado dia quatro de setembro, acompanhada pelo Vogal José Violante,

em representação da Junta de Freguesia, e pela Sra. Rita Seiça, em representação da secção de

Hóquei do Sport Clube Leiria Marrazes, o Executivo deliberou solicitar orçamentos para proceder à

remarcação do recinto; substituição do acrílico na tabela por detrás da baliza, bem como os acrÍlicos

dos suplentes; e avançar com a repintura das balizas.

Ponto nove: Na sequência do pedido para emissão de parecer, apresentado pela Câmara Municipal

de Leiria, quanto à realização da prova/atividade'9." CIRCUITO DE LElRlA2C.21", no dia doze de

setembro de2C)21, o Executìvo decidiu emitir parecer favorável, desde que sejam cumpridas as

normas legais em vigor e asseguradas todas as medidas de segurança.

Ponto dez: No seguimento do pedido de apoio apresentado pela Decathlon, no âmbito da

realização do evento "World Clean Up Day2021", o Executivo deliberou ceder dois pacotes de sacos

de plástico e uma caixa de luvas de latex, para apoio na limpeza e recolha de lixo, iniciativa a realizar

na Praia do Pedrógão. ..................................

Ponto onze: O Executivo analisou os orçamentos apresentados pela empresa R.E.D. - Relvados e

Equipamentos Desportivos, Lda., para realização dos trabalhos de manutenção dos campos relvado

sintéticos, na Aldeia do Desporto: ....,.........

r Campo Número Um - Na visita ao campo, a empresa verificou que o campo apresenta um

nível de degradação muito elevado, pelo que deverá ser substituído.

todo o relvado com equipamento apropriado - Verti-Broòrn 185, Dragmat;
- Valor-l.7OO,OO€ (mil e setecentos euros), mais lVA. ............................

o Campo Número Dois - Verificou-se que o campo apresenta um défice de cargas muito

elevado, havendo um desgaste nofilamento na hori2onta1.......................

A manutenção aconselhada: Descompactação a fim de libertar a borracha existente e

deixando os filamentos livres para poderem ficar mais flexível, aspiração para limpeza de

impurezas, fornecimento e aplicação de sete big bags de borracha, ou seja, oito mil e
quatrocentas toneladas e, por fim, a escovagem em vários sentidos. De acordo com a

informação, este campo apresenta um tempo útil de vida após os trabalhos de manutenção

adequados de sete a oito anos.

Trabalhos a Realizar: Descompactação da borracha- Verti-Croom; Aspiração e lìmpeza do

relvado com equipamento apropriado - Verti-top; Escovagem cruzada de todo o relvado

com equipamento apropriado - Verti-Broom 185, Dragmat; Fornecimento e aplicação de

sete big bags...

Valor - 4.A25,OO€ (quatro mil oitocentos e vinte e cinco euros), mais |VA.........

O Executivo tomou conhecimento, não tendo tomado nenhuma decisão efetiva. ....

\
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Ponto doze: O Executivo deliberou aprovar o orçamento apresentado pela empresa António Ribei

Lda. - Construção e Obras Públicas, para a execução dos seguintes trabalhos: .........................

r Colocação de três caixas em betão, incluindo tampa em ferro fundido; tapar buracos

existentes com Tout Venant na Rua da Fonte Quente, Marrazes - Valor: 3.425,OO€ (três mil

quatrocentos e vinte e cinco euros), mais IVA; ....

o Colocação de canaletes em ferro fundido e remoção; colocação de doze metros quadrados

de pavê, na Rua dos Olivais, Marrazes - Valor: I.860,00€ (mil oitocentos e sessenta euros),

mais lVA.

A proposta foi aprovada e perfaz o valor total de 5.285,OO€ (cinco mil duzentos e oitenta e cinco

euros), mais lVA.

Para os devidos efeitos, será remetido o respetivo pedido de cabimento à empresa de

contabilidade.

Ponto treze: O Presidente prestou asseguintes informações:

r No seguimento de várias reclamações apresentadas relativamente às corridas ilegais que

continuam a acontecer na Qarosa, foi enviado ofício à PSP de Leiria, com conhecimento à

Câmara Municipal de Leiria, alertando para os vários constrangimentos causados à

população e empresas locais, solicitando que sejam tomadas todas as medidas possÍveis

para solucionar o problema, sugerindo um esforço concertado por parte de várias entidades,

ao qual a União das Freguesias de Marrazes e Barosa faz questão de se assocìar; ..............................

. A Polícia de Segurança Pública enviou uma participação relativamente a uma queda de

tronco de uma árvore sobre urna viatura, num parque de estacionamento, na via pública.

Tomámos conhecimento da situação, contudo, uma vez que não foi apresentada queixá

pelo lesado relativamente ao acidente/ocorrência, o processo será arquivado;

. A ANAFRE - Associação Nacional de Freguesìas, divulgou as informações "As Eleições

Autárquicas e as Contas da Freguesia - Prestação de Contas - Ano 2021", e "Assembleia de

Freguesia - Sessão do mês de setembro de 2021", produzidas pelo Cabinete Jurídico da

\\r
{

. O Município de Leiria enviou, para conhecimento e devidos efeitos, a seguinte informação:

A Lei Orgânica n ." 112C.21 de quatro de junho, veio alterar a Lei n." 22199 de vinte e um de

Abril, permitindo através do n." 3 do Artigo 4.", que qualquer cidadão inscrito no

recenseamento nacional, residente em território nacional, possa inscrever-se a todo o

momento na Bolsa de Agentes eleitorais do concelho onde se encontra recenseado, em

"plataforma eletrónica disponibilizada pela Administração Eleitoral da Secretaria Ceral do

Ministério da Administração I nterna"

A Administração Eleitoral da Secretaria Ceral do Ministério da Administração lnterna,

disponibilizou através do Portal euEleitor, em https://www.eueleitor.mai.gov.pt, a

capacidade de qualquer cidadão inscrito no recenseamento nacional e residentes em

território nacional, de manifestar a sua disponibilidade e inscrever-se na Bolsa de Agentes

Eleitorais do seu município, sendo o processo de validação, autenticação, identificação e
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recenseamento, validado através dos sistemas de autenticação da Administração pública

AUTENTICACAO.COV e interoperabilidade com a Base de Dados do Recenseamento

Eleitoral. Na plataforma Portal euEleitor, disponibilizada para o eleitor em

https://www.eueleitor.mai.gov.pt, o cidadão recenseado pode consultar a sua informação

relativa ao recenseamento eleitoral, registar-se na Bolsa de Agentes Eleitorais do seu

municÍpio, solicitar a emissão da sua Certidão de EleÌtor Eletrónica ou efetuar uma alteração

da morada associada ao cartão de cidadão, aproveitando os serviços disponibilizados para o

efeito no Porta I ePortugal;

O INE - lnstituto Nacional de Estatística enviou, para conhecimento e divulgação,

informação relativa ao "lnquérito de Qualidade dos Censos 2021",a decorrer entre setembro

e novembro;

O Agrupamento Escolar de Marrazes deu conhecimento de que, ficou previsto para o dia de

hoje, seis de setembro, a realização da Cerimónia de tomada de posse do Diretor e de uma

reunião extraordinária do Conselho Ceral. Devido a limitações relacionadas com a pandemia

e condiçôes de espaço físico no Agrupamento Escolar de Marrazes, a Cerimónia de tomada

de posse do Diretor será restrita aos elementos do Conselho Ceral e da Dìreçãg do

Agrupamento e terá inÍcio às dezoito horas, na Biblioteca da Escola Sede do Agrupamento.

A reunião extraordinária do Conselho Ceralterá início às dezanove horas, e realizar-se-á na

modalidade presencial, na Biblioteca da Escola Sede do Agrupamento de Escolas de

Marrazes, com o seguinte ponto único da ordem de trabalho: Processo eleitoral para a

composição do Conselho Cerai do Agrupamento de Escolas de Marrazes dois mil e vinte e

um / dois mil e vinte e cinco. AVogalAna Cristina estará presente na reunÌão (ausentou=se

após os pontos um, dois e tiês);

A Divisão Jurídica, do Município de Leiria, remeteu, para conhecimento, a legislação

relevante para a atividade do Município, publicada no Diário da República nos dias vinte e

sete, trinta e trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um, nomeadamente:

- Declaração de Retificaç'o n." 28-N2O2l-2" Suplemento, Série I de27-O8-2O21 - Presidência

do Conselho de Ministros - Secretaria-Ceral. Sumário: Retifica a Resolução do Conselho de

Ministros n." 114-N2O2l, de 20 de agosto, que declara a situação de contingência no âmbito

da pandemia da doença COVID-19;

- Declaração de retificação de anúncio n." 289/2021 - Serviços Municipalizados de Água e

Saneamento da Câmara Municipal de Leiria. Sumário: Declaração de retificação do Anúncio

de procedimento n.".lo98512C.21, de2o2l-oa-25, com lD 4144a751a;

- Portaria n." 182/2021 - Série I de 3l-o8-2o21 - Saúde. Sumário: Determina a prorrogação da

Portaria rì.o I.3A-P,12O21, que estabelece um regime excecional e temporário de

comparticipação de testes rápidos de antigénio de uso profissional;

A Oikos - Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria, e o

Município da Marinha Crande, enviaram convite para participação no "l Congresso

lnternacional Ambiente e Sustentabilidade - O Litoral e os desafios do futuro" (l CIAS), que

uril^v
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terá lugar no AudÍtório do Edifício da Resinagem, na MarÌnha Crande, a dezassete e dezoito

O Município de Leiria I BAC - Banco dasArtes Caleria, enviou convite para a inauguração da

exposição "Uma Vida lnteira" de Nuno Sousa Vieira com curadoria de Ana Rìto, a ter lugar

no dia onze de setembro, pelas dezasseis horas, no BAC - Banco dasArtes Caleria.

A Divisão do Ambiente e Saúde enviou e-mail a agradecer a disponibilidade da Junta de

Freguesia para colaborar com o Município de Leiria, no armazenamento temporário de

equìpamentos de recolha seletiva de biorresíduos, dado conhecimento de que irão ocupar

perto de cem metros quadrados. Os equipamentos serão armazenados temporariamente

na loja da União das Freguesias de Marrazes e Barosa, na Urbanização dos Barros.

a

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

aprovada, assi nada por todos os presentes.

Presiden

Sec

Tesoureiro:

Vogal:

Vogal

Vogal
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