Informação da Actividade
da Junta de Freguesia

Março de 2010

JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA FREGUESIA

Nos termos da alínea o) do n.º 1 do art. 17.º e da alínea x) do art. 38.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
submetemos à apreciação da Assembleia de Freguesia a presente informação da
actividade da Junta de Freguesia, no período entre Novembro de 2009 e Fevereiro de
2010.
Durante o período em apreço, a Junta de Freguesia desenvolveu diversas
actividades e iniciativas quer no âmbito das suas competências próprias como também no
âmbito das competências delegadas pela Câmara Municipal e que nesta informação se
destacam sucintamente, por áreas de actuação. Referimos também actividades de apoio e
cooperação com outras entidades e instituições de interesse relevante para a freguesia.
Anexa a esta informação apresentamos a situação financeira da freguesia cujo
mapa de “Fluxos de Caixa” reflecte todas as receitas e despesas e, ainda, listagem dos
encargos assumidos e não satisfeitos até 29 de Março de 2010.
Relativamente à execução orçamental é de salientar que até 28 de Fevereiro foram
arrecadadas, 41.354,83€ receita correntes e a despesa executada foi de 30.920,22, sendo
que 30.772,16, correspondem a despesas correntes e 148,06 a despesas de capital.
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EDUCAÇÃO - CULTURA – DESPORTO - JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES - APOIO À POPULAÇÃO
⇒ Cedência de transportes e reprografia às Colectividades, Escolas e outras Instituições
da Freguesia
⇒ Conservação e manutenção dos jardins e pátios das escolas do 1.º ciclo do ensino
básico e jardins-de-infância da Freguesia
⇒ Reparação das portas e substituição de fechaduras da Escola E.B. 1 da Praia da Vieira
⇒ Reparação das portas das salas de aulas da Escola E.B. 1 da Passagem
⇒ Fornecimento de lâmpadas de emergência na Pré Primária (CAF) da Fonte Santa e
(CAF) da Praia da Vieira.
⇒ Conservação e manutenção dos jardins e espaços ajardinados da Freguesia
⇒ Limpeza diária, incluindo fins-de-semana, das casas de banho e hall do Cine Teatro
Actor Álvaro
⇒ Vigilância permanente no Polidesportivo da Passagem incluindo fins-de-semana
⇒ Estabelecimento de contactos e reuniões para a organização das Comemorações do
36º Aniversário do 25 de Abril na freguesia
⇒ Reunião com Vereador do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal, Colectividades e
outras Instituições da Freguesia tendo em vista a organização e colaboração na Festa
de Abertura da Época Balnear que decorrerá nos dias 10 a 13 de Junho
⇒ Participação na reunião de apresentação do livro “A Reconstrução do Sagrado” em
Santarém, no âmbito do processo de candidatura da “Cultura Avieira” a Património
Nacional.
⇒ A convite da Câmara Municipal de Santarém e do Instituto Politécnico participámos
num encontro em Mira sobre a “Cultura Avieira” com os coordenadores e
dinamizadores deste projecto, subordinado ao tema “Os palheiros de palafita”.
⇒ Participação na organização do Carnaval e desfile das Escolas da Freguesia e os
Centros de Idosos que envolveu cerca de 700 participantes
⇒ Apoio ao grupo de teatro “Teatresco” para a realização dos espectáculos no CineTeatro Actor Álvaro e negociações para a realização de representações na Praia da
Vieira e na Passagem.
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⇒ Participação no Fundão nas Jornadas das 4 Cidades onde esteve representada a
Escola EB1 da Praia da Vieira..
⇒ Substituição dos postes de suporte e da rede da vedação do Parque de Campismo.

SANEAMENTO – SALUBRIDADE – HIGIENE PÚBLICA – MEIO AMBIENTE
⇒ Limpeza diária e manutenção dos sanitários e balneários públicos da Praia da Vieira
com vigilância todos os dias incluindo sábados e domingos com o horário das 8 às 20
horas
⇒ Limpeza e manutenção dos sanitários públicos do Largo da República, com vigilância
permanente, todos os dias úteis
⇒ Limpeza diária do Pavilhão Gimnodesportivo da Vieira
⇒ Limpeza e manutenção regular das fontes e lavadouros da freguesia
⇒ Despejo de fossas onde não existe rede de saneamento
⇒ Desentupimento de colectores de saneamento doméstico em diversos locais da
Freguesia
⇒ Ligação de baixadas de saneamento doméstico ao colector
⇒ Ligação de baixadas de água à rede pública de abastecimento
⇒ Reparação de diversas roturas na rede de abastecimento de água
⇒ Reparação de parte do areal da Praia na Vieira em frente à Rua da Boavista com fecho
e impedimento do acesso às escadas, como medida de precaução de acidentes, em
colaboração com a GNR e a Protecção Civil.
⇒ Recolha de lixos de quintais e “monos” depositados nas bermas e passeios da via e
recolha domiciliária, quando solicitada antecipadamente
⇒ Limpeza frequente, manual e mecânica, do areal da Praia bem como da sua
regularização.
⇒ Limpeza e desmatação da zona envolvente ao parque de campismo.
⇒ Reparação e calcetamento de troço na valeta da Rua da Passagem.
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⇒ Limpeza e desmatação na Zona Industrial junto à Avenida Lúcio Tomé Feteira.
⇒ Participação com meios materiais e humanos, na campanha “Limpar Portugal”.
⇒ Parceria com a Valorlis e reuniões sobre a compostagem doméstica e entrega gratuita
de compostores.

COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
⇒ Reparação de sinalização vertical em diversos locais da freguesia
⇒ Pintura de passadeiras de peões e outra sinalização horizontal em toda a freguesia
⇒ Reparação de diversos caminhos e arruamentos com aplicação de tout-venant
⇒ Reparação de diversos arruamentos na Freguesia com aplicação de massas asfálticas
⇒ Remoção, frequente, das areias da Avenida Marginal da Praia da Vieira
⇒ Acompanhamento dos trabalhos nas obras da substituição da conduta de água e
asfaltamento da Rua Pires de Campos até à Rotunda.
⇒ Reparação e requalificação paisagística da Rotunda da Praia da Vieira.

ACTIVIDADES MEIO E COOPERAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES
⇒ Acompanhamento dos técnicos da Câmara Municipal nos alinhamentos de moradias e
muros confinantes com a via pública
⇒ Análise de pedidos de parecer para licenciamento de obras na freguesia
⇒ Participação na reunião pública de divulgação do Plano Municipal de Emergência de
Protecção Civil.
⇒ Desenvolvimento de acções com responsáveis da Capitania do Porto da Nazaré para a
legalização do barco de Arte Xávega “Viking II”
⇒ Reunião de trabalho com a ANM (Associação Nacional de Municípios) sobre Portos e
Gestão de Praias.
⇒ Contratação da prestação de serviços de higiene e segurança no trabalho para os
trabalhadores da Junta de Freguesia
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⇒ Parcerias com a Escola Secundária José Loureiro Botas a um jovem para estágio
curricular nos serviços da Junta de Freguesia.
⇒ Disponibilidade das instalações a diversas Entidades Formadoras para divulgação à
população da Freguesia das respectivas ofertas formativas no âmbito do programa das
Novas Oportunidades.
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MOVIMENTO DOS SERVIÇOS
De Dezembro de 2009 a Fevereiro de 2010
- Ofícios expedidos……………………………………………………..

110

- Ofícios recebidos………………………………………………………

97

- Requerimentos diversos……………………………………………….

90

- Atestados, declarações e certidões…………………………………

270

- Recenseamento Eleitoral:
– Eleitores Inscritos em 28 de Fevereiro de 2010………………...

5.520

- Fotocópias………………………………………………………………

24.954

- Bombeiros……………………………………………………………..

1.665

-Colectividades…………………………………………………………...

2.118

- Instituições de Solidariedade Social…………………………………

7.413

- Junta de Freguesia.........................................................................

10.025

- Câmara Municipal………………………………………………………

654

- Particulares.....................................................................................

3.079

- Licenças para obras no cemitério...................................................

8

- Licenças de canídeos.....................................................................

21

- Terrenos vendidos para sepulturas e jazigos………………………

4

- Abertura de covais.........................................................................

12

Vieira de Leiria, 29 de Março de 2010

O Presidente da Junta,

(Joaquim Vidal Tomé)
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SITUAÇÃO FINANCEIRA

Em 28-02-2010

FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA
FLUXO DE CAIXA - 28.02.2010

Recebimentos

Pagamentos

Saldo da Gerência Anterior
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

36.774,98

Correntes

Correntes

36.037,48

Capital

737,50

Receitas Orçamentais

41.354,83

30.920,22
30.772,16
148,06

Operações de Tesouraria

1.494,56

Saldo para a Gerência seguinte:

41.354,83

Capital

Despesas Orçamentais

47.168,77

0,00

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

Total

1.453,74

79.583,55

Operações de Tesouraria

Total

46.472,09
696,68

79.583,55

JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

Encargos Assumidos e Não satisfeitos em 29/03/2010

Entidade
TRANSBARQUEIRO, LDA
ALUMINIOS AFONSO, LDA
PNEUREDONDO, LDA
BRICOVIEIRA
JOSE MANUEL DA CRUZ SIMÕES
MANUEL RODRIGUES FERREIRA, LDA
CELIA CRISTINA LETRA FAUSTINO
DAVID GOMES HENRIQUES
ZEMATEK, LDA
CASA GERMANO
NUCLEODATA
RUI ALBERTO FERNANDES ROMANO
TMN
ALUMINIOS AFONSO, LDA

TOTAL

VALOR (EM EUROS)

369,60
366,00
8,00
12,88
36,00
401,82
42,74
42,74
319,20
38,80
491,40
348,00
114,85
69,60

2.661,63

