Informação da Actividade
da Junta de Freguesia

Abril a Junho 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 Abril a Junho 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 31 de Maio de 2010.
Relativamente à execução orçamental é de salientar que até 31 de Maio foram
arrecadadas 28.57% das receitas previstas em orçamento (390.195.00€ receita
orçamentada – 111.463,75€ receita arrecadada), situando-se a despesa executada em
22,54% do previsto em orçamento (390.195,00€ despesa orçamentada – 87.944,72€
despesa efectuada). De referir que, apesar não ter sido arrecadada nenhuma receita de
capital, a respectiva despesa, em investimentos, é de 4.285,83€, representando assim, as
despesas de investimentos 4,87% do total da despesa executada.
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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 de portas e substituição de fechadura da Escola E.B. 1 da Praia da Vieira
⇒ Trabalhos de carpintaria, reparação de puxadores em fechaduras de portas e trabalhos
de canalização no Jardim-de-infância dos Outeiros
⇒ 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
⇒ Organização e dinamização dos festejos nas Comemorações do 36º Aniversário do 25
de Abril na freguesia.
⇒Reunião com a Vereadora 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 de 10 a 13 de Junho
⇒ Presença com o Vereador da Câmara nos Campeonatos Distritais de Patinagem
Artística, organizado pelo Industrial Desportivo Vieirense, no pavilhão
gimnopolidesportivo da Vieira.
⇒ Apoio com transporte ao Grupo de teatro “Teatresco” no âmbito das suas actividades.
⇒ Reparação das escadas e construção de rampa para utilização pelos comerciantes no
transporte dos lixos na Rua Náufragos do Salsinha.
⇒ Reunião com as colectividades da Freguesia, com vista à sua participação nos festejos
de comemoração dos 25 anos de elevação da Vieira a Vila.
⇒ Participação e Intervenção conjunta com a Câmara Municipal no I Congresso Nacional
da Cultura Avieira em Santarém nos dias 7, 8 e 9 de Maio, a convite do Instituto
Politécnico de Santarém.
⇒ Apoio, com pessoal e viaturas, na Festa Sénior do Centro Social e Paroquial de Vieira
de Leiria realizada nos dias 4 e 6 de Junho
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⇒ Limpeza, ajardinamento e melhoramento do parque de campismo da Praia da Vieira.
⇒ Colocação de máquina MULTIBANCO no edifício onde funciona o Correio na Praia da
Vieira, em colaboração com o Banco Santander Totta SA..
⇒ Apoio, com oferta de 1 livro para sorteio no jantar de solidariedade.

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 e manutenção dos parques de merendas da Freguesia
⇒ 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
⇒ Continuação da limpeza do areal da Praia e remoção dos lixos para aterro sanitário
⇒ 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
⇒ Recolha de lixos de quintais e “monos” depositados nas bermas e passeios da via e
recolha domiciliária, quando solicitada antecipadamente
⇒ Limpeza manual e mecânica do areal da Praia bem como da sua regularização tendo
em vista a sua utilização na época balnear
⇒ Reforço da limpeza urbana da Praia da Vieira tendo em vista a época balnear
⇒ Pintura do paredão da Praia da Vieira, bem como as madeiras que servem de bancos
na parte exterior do paredão.
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⇒ Acção de formação do executivo e 12 colaboradores (CEI e CEI+) vulgo POCs, no
âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho.
⇒ Reunião conjunta com o Vereador da Câmara, a Protecção Civil e os proprietários de
casas degradadas/ou em ruínas na Praia da Vieira com o objectivo de se encontrar
uma solução no sentido de minimizar o aspecto visual das mesmas.
⇒Organização de mais uma reunião sobre compostagem no dia 14 de Maio, com
distribuição gratuita de compostores em colaboração com a Valorlis.
⇒Troço de saneamento junto ao mercado da Praia da Vieira e Rua dos Cerrados.
⇒Plantação de barreira arbórea na parte lateral esquerda da Avenida dos Pescadores e
requalificação do terreno no final da barreira e inicio dos prédios.

COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
⇒ Reparação de sinalização vertical em diversos locais da freguesia
⇒ Pintura se 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
⇒ Aquisição de uma carrinha usada de 9 lugares para substituição da utilizada
actualmente no transporte do pessoal, sendo que esta irá ser utilizada pela equipa de
jardinagem a criar.
⇒ Asfaltamento da Rua do Mar e da Rua da Boavista.
⇒ Acompanhamento nos trabalhos da Câmara Municipal na extracção das raízes com
reparação do piso na estrada da Vieira-Praia.

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
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⇒ Reunião com responsáveis da Capitania do Porto da Nazaré e os concessionários das
Praias do Concelho tendo em vista a preparação da época balnear
⇒ Contratação da prestação de serviços de higiene e segurança no trabalho para os
trabalhadores da Junta de Freguesia
⇒ Parceria com a Escola Secundária José Loureiro Botas proporcionando estágios
curriculares nos serviços da Junta de Freguesia
⇒ Disponibilidade das instalações a diversas Entidades Formadoras (Mestre Lápis e
Jardim dos Pequeninos) para divulgação à população da Freguesia das respectivas
ofertas formativas no âmbito do programa das Novas Oportunidades.
⇒ Participação na conferência sobre “Litoral - Problemas e Potencialidades” nos dias 16 e
17 de Abril, organizada pela Câmara Municipal e a Oikos.
⇒ Reunião com a Valorlis sobre o ponto de situação das reuniões sobre compostagem.
⇒Participação com o Agrupamento das Escolas, a Vereadora da Cultura da Câmara e o
Regimento de Infantaria 7 nas comemorações do Dia da Bandeira.
⇒ Apoio com cedências do Pavilhão da Passagem e balneários na Mini Volta a Portugal
em Cicloturismo, organizado pelo Ciclo Turismo Vale do Tejo no dia 28 de Maio.
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MOVIMENTO DOS SERVIÇOS
De Março a Maio de 2010

- Ofícios expedidos……………………………………………………..

150

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

111

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

126

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

297

- Recenseamento Eleitoral:
– Eleitores Inscritos em 23 de Maio de 2009………………………...

5.489

- Fotocópias………………………………………………………………

28.450

- Bombeiros ………………………………………………………………

3.119

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

1.980

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

6.225

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

11.952

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

670

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

4.504

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

5

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

19

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

7

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

16

Vieira de Leiria, 15 de Junho de 2010

O Presidente da Junta,

(Joaquim Vidal Tomé)
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FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA
FLUXO DE CAIXA - 31.05.2010

Recebimentos

Pagamentos

Saldo da Gerência Anterior
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

36.774,98

Correntes

Correntes

36.037,48

Capital

737,50

Receitas Orçamentais

111.463,75

87.944,72
83.658,89
4.285,83

Operações de Tesouraria

4.070,59

Saldo para a Gerência seguinte:

111.463,75

Capital

Despesas Orçamentais

60.562,83

0,00

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

Total

4.339,41

152.578,14

Operações de Tesouraria

Total

59.556,51
1.006,32

152.578,14

Em ___ de __________________ de _____

Em ___ de __________________ de _____

___________________________________

___________________________________

Produto licenciado a: Freguesia de Vieira de Leiria

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Em 31-05-2010

JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

Encargos Assumidos e Não satisfeitos em 31/05/2010

Entidade
ROGERIO MIRANDA GERMANO
ALUMINIOS AFONSO, LDA
CUNHA MONTEIRO
FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL
COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE
IMT
CLUBE MOTARD MOTABOUT
CELIA MARIA DA SILVA MOROUÇO
ZEMATEK, LDA
ANTONIO FERREIRA TOME
CARLOS GRACIO PEDROSA
JOSE CARLOS PAIVA CLEMENTE
LUIS AUGUSTO FERREIRA
MARCO ANDRE PIEDADE RIBEIRO
EMANUEL PEREIRA LUCAS SALCEDAS

TOTAL

VALOR (EM EUROS)

60,10
364,80
482,14
400,00
327,48
1.865,00
250,00
1.435,00
165,00
140,00
105,00
156,00
342,00
156,00
42,00

6.290,52

