
União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NUMERO DUZENTOS E ONZE

Aos treze dias do mês de setembro 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: Pedido de colaboração no desempenho meritório "medalhas"-Agrupamento Escolar D.

Ponto dois: Pedido de colaboração -SPEM - Campanha dos Hospitais;...................

Ponto três: N ovos Ve ntos - Festiva I d e Teatro Com u n itá ri o - Ediçáo 2022;

Ponto quatro: Santocar Auto - Demonstração de interesse relativamente à compra de uma parcela

Ponto cinco: Pedido de apoio financei ro - Cl ube Recreativo Lis e Lena;

Ponto seis: Licenciamento de publicidade; ............

Ponto sete: I nformações 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 Ped ro Teixeira. ................

A sessão foi presidida pelo Presidente; Paulo Clemente.

Ponto um: O Executivo deliberou colaborar com o Agrupamento Escolar D. Dinis, no âmbito do

desempenho meritório, com a entrega de medalhas aos alunos da Escola Básica da Barosa,

conforme tem sido habitual em anos anteriores. Para o efeito, será solicitado orçamento para a

aquisição de vinte e duas medalhas, que serão gravadas com o brasão da União das Freguesias de

Marrazes e Barosa.

Ponto dois: A SPEM - Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla solicitou o apoio da Junta de

Freguesia, para divulgação da campanha de sensibilizaçáo que irão lançar nos próximos meses

"Campanha dos Hospitais", que tem como objetivos: sensibilizar para a Esclerose Múltipla (EM);

divulgar a imagem e boas práticas da SPEM em prol da pessoa com EM; Reforçar a proximidade da

SPEM com a comunidade; contribuir para o mapeamento das necessidades das Pessoas com EM

em Portugal através de ligação QR Code para questionário, também acessível através do seguinte
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Esta campanha consiste na afixação de cartazes A4 e colocação de panfletos em locais frequentados

por pessoas com Esclerose Múltipla, nomeadamente, Centros Hospitalares, Centros de Saúde,

Clínicas de Reabilitação, Autarquias, Juntas de Freguesia. .......................

O Executivo deliberou autorizar a afixação dos cartazes e divulgação dos panfletos na Sede da Junta

de Freguesia, em Marrazes e também na Delegação da Barosa.

Ponto três: O Executivo deliberou apoiar a Associação Leirena de Cultura - Leirena Teatro no projeto

Novos Ventos - Festival de Teatro Comunitário, na sua sétima edição, no ano dois mil e vinte e dois,

através do valor financeiro de IOOO,OO€ (mil euros), bem como nas despesas com a alimentação da

equipa artística, técnica e logÍstica do evento. ......

Ponto quatro: A empresa Santocar Automóveis demonstrou interesse relativamente à possibilidade

de aquisição de uma parcela de terreno, na ZICOFA, junto ao terreno de sua propriedade onde está

situado o Stand automóvel, por forma a expandir a sua atividade comercial. .......................'

O Executivo analisou o solicitado, contudo, dado que se aproxima o ato eleitoral, o Executivo não

poderá deliberar sobre esta questão, ficando o assunto para análise e posterior decisão do novo

Executivo.

Ponto cinco: No seguimento do pedido de apoio financeiro efetuado pelo Clube Recreativo Lis e

Lena, o Executivo decidiu solicÌtar mais informações relativamente à obra e ao investimento a

realizar, de valor considerável, para posterior deliberação. .................

Dado que se aproxima o ato eleitoral,.o Executivo não poderá deliberar sobre esta questão, ficando

o assunto para análise e posterior decisão do novo Executivo.

Foi emitido pa recer favorável:

. Pedido de licenciamento de PUBLICIDADE - Processo n." 58/21, requerido por PREDIBAND

- CONSTRUçÃO E ACTIVIDADES IMOBILIARIAS, S.A., a colocar em Rua da Escola, n." 245,

Aguadinha, Marinheiros, lugar desta União das Freguesias. ...................

. Pedido de licenciamento de PUBLICIDADE - Processo n.o 1o6kl, requerido por 3D-LAB,

coMUNlcAÇÃo E CESTÃO DE IMACEM, LDA. a colocar nas instalaçôes do posto de

abastecimento de combustíveis "Alves Bandeira", sito na Rua da Escola, Marinheiros, lugar

desta União das Freguesias..............................

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

. A E-Redes deu conhecimento de que, procederam à análise das condições de ligação da

rede elétrica para a nova sede da União das Freguesias de Marrazes e Barosa, tendo o estudo
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A Direção Ceral do Património cultural e Museu Escolar de Marrazes deram conhecimento

da notificação dos resultados do Concurso ProMuseus 2021, relativamente à aprovação da

candidatura do Museu Escolar "A Escola em tempo de pandemia: que oportunidades?", 
"/

tendo a mesma sido admitida a concurso e aprovada a financiamento. A atribuição de aOoio /A
financeiro, cujo valor do financiamento são 17.192,93€ (dezassete mil cento e noventa e doy;í /
euros e noventa e três cêntimos), obriga a uma Revisão Orçamental e Alteração aprovada

em Assembleia de Freguesia. Dado estar a terminar o mandato, o Executivo não irá deliberar

sobre esta questão, deixando o mesmo para a próxima Assembleia de Freguesia............................

A Filarmónica de S. Tiago de Marrazes enviou, para conhecimento e devidos efeitos, o Plano

de atividades referente a dois mil e vinte e dois mil e vinte e um; o Relatório de Contas

referente a dois mil e vinte e parecer do Conselho Fiscal; Plano orçamental referente a dois

mil e vinte e um; e a Ata da Assembleia Ceral da aprovação de contas e auto de posse da

nova Direção. Neste seguimento, e para os devidos efeitos, será enviado à Filarmónica o

Regulamento de Atribuição de Apoios e respetivos formulários;

A Divisão do Desporto, do Município de Leiria, enviou para conhecimento e posterior

confirmação, o mapa de atribuição dos espaços de treino, no Pavilhão de Marrazes, que

corresponde ao período de um de setembro de dois mil e vinte e um a trinta de junho de

dois mil evinte e dois;

O Município de Leiria enviou, para conhecimento, o Edital referente às deliberações

tomadas na sessão ordinária da Assembleia Municipal do passado dia três de setembro; ...........

AValorlis enviou convite para participação no evento "ECF Boost I O Futuro começa agora",

w

a

a

a

a

via online, agendado para o dia vinte e doisde setembro;

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria enviou, para conhecimento e

devidos efeitos, o documento publicado pela Direção Ceral de Saúde - Orientação n"1lf2o2l,

de13/o9/2o2]- COVID-19, relativamente à Utilização de Máscaras.

Ponto oito: Cemitérios. Foi deliberado autorizar as seguintes concessões: .......................

Parcelas de terreno:

r Cemitério de Pinheiros - Sepultura número duzentos e noventa e dois, a pedido de Maria

Conceição Cova Fonseca, nas condições habituais e em vigor na União das Freguesias de

a

Marrazes e Barosa.

Ossários:

r Cemitério de Marrazes - Foi autorizada a permuta de sepultura perpétua para gavetão

perpétuo, onde se encontram as ossadas da falecida Luísa Jesus Ferreira Antunes, a pedido

de Josabete Ferreira SantosAugusto Ferreira e lrmã............
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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. .......................

Preside

retári

Tesoureiro:

Vogal
ì

Voga

Vog

Voga
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