Informação da Actividade
da Junta de Freguesia

Julho a Setembro de 2010

JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA FREGUESIA

Conforme a alínea o) do n.º 1 do art.º 17.º e da alínea x) do art.º 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 sobre a
actividade desenvolvida pela Junta de Freguesia, no período de Junho a Agosto de 2010.

No referido período, a Junta de Freguesia desenvolveu diversas actividades e
iniciativas que nesta informação destacamos por áreas de actuação.
As actividades desenvolvidas inserem-se, no âmbito das competências próprias da
Junta de Freguesia e nas que lhe foram delegadas pela Câmara Municipal. Referimos
ainda as actividades de apoio e cooperação com outras entidades e instituições de
interesse relevante para a freguesia.
Em anexo a esta informação apresentamos a situação financeira da freguesia cujo
mapa de “Fluxos de Caixa” reflecte todas as receitas e despesas e, ainda, o mapa com os
encargos assumidos e não satisfeitos desde Janeiro a 31 de Agosto de 2010.
No que se refere à execução orçamental salientamos que até 31 de Agosto foram
arrecadadas 41,43% das receitas previstas em orçamento 426.232,48€ receita
orçamentada – 176.567,68€ receita arrecadada), situando-se a despesa executada em
39,43% do previsto em orçamento 426.232,48€ despesa orçamentada – 168.084,58€
despesa efectuada).
De referir que, apesar de não ter sido arrecadada nenhuma receitas de capital, a
respectiva despesa, em investimentos, é de 12.029,31€., representando assim, as
despesas de investimentos 10,98% do total da despesa executada.
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EDUCAÇÃO - CULTURA – DESPORTO - JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES - APOIO À POPULAÇÃO

 Conservação e manutenção dos pátios e jardins da escolas do 1.º Ciclo e jardins de
infância da freguesia, tendo em vista o inicio do ano lectivo;

 Cedência de transportes e reprografia às colectividades, escolas e outras instituições
da freguesia

 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 os fins de semana
para disponibilização deste equipamento a quem o pretende utilizar

 Instalação de “contentor” na Praia da Vieira para apoio aos Bombeiros na prestação de
primeiros socorros;

 A semelhança de anos anteriores e em cooperação com os Bombeiros Voluntários de
Vieira de Leiria, mantivemos o reforço da segurança à Praia da Vieira nos fins de
semana dos meses de Julho e Agosto, com uma ambulância e dois/três bombeiros no
local, suportando a Junta de Freguesia os custos com as refeições dos voluntários
envolvidos;

 Apoio logístico com pessoal nas festas anuais da Vieira, Praia da Vieira e Passagem;


Alargamento do horário e funcionamento diário do Posto dos Correios da Praia da
Vieira nos meses de Julho e Agosto;



Participação na organização e disponibilização de meios nos festejos da abertura da
época balnear

 Apoio à 9.ª Concentração Motard - 2010, com pessoal, limpeza dos espaços;
 Acompanhamento e apoio ás obras de remodelação do reservatório de água na Praia
da Vieira, que incluíram também a criação de infra-estruturas eléctricas afim de
suprimir as faltas de água que ocorriam frequentemente na época do verão.

 Organização de actividades para a comemoração dos 25 Anos de elevação da Vieira a
Vila, com a colaboração das Associações da Freguesia.
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Colaboração e apoio nas finais dos Campeonatos Regionais e Taça Regional de
Andebol de praia realizados pela primeira vez na Praia da Vieira.

 Participação, colaboração e apoio nos Campeonatos de Surf “Vieira Pró 2010” na Praia
da Vieira.

 Participação na festa popular “Descamisada Monumental”, na Praça da Republica, em
colaboração com a Associação de Pais e o Grupo de Escuteiros.

 Participação e acompanhamento nas obras de restauro do Pavilhão Gimnodesportivo,
bem como na colocação de cadeiras nas bancadas.

 Colaboração com a Câmara Municipal na abertura do Ano Lectivo 2010 / 2011, com a
entrega dos manuais escolares a todos os alunos do Ensino Básico.

SANEAMENTO – SALUBRIDADE – HIGIENE PÚBLICA – MEIO AMBIENTE

 Limpeza diária e manutenção dos sanitários e balneários públicos da Praia da Vieira,
com vigilância permanente, incluindo fins de semana, com horário das 8 às 21 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 periódica de papeis e outros lixos da estrada Vieira/Praia;
 Limpeza diária do Posto de Turismo e Posto dos Correios da Praia da Vieira;
 Limpeza diária do Pavilhão Gimnodesportivo da Vieira;
 Limpeza e manutenção regular das Fontes e Lavadouros da Freguesia;
 Limpeza mecânica do areal da praia todas as segundas, quartas e sextas-feiras, bem
como a sua regularização para campos de jogos durante a época balnear;

 Remoção dos lixos do areal da praia para o aterro sanitário;
 Despejo de fossas onde não existe colector de saneamento doméstico;


Desentupimento de colectores do saneamento doméstico em diversos locais da
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freguesia;



Recolha de lixos de quintais e “monos” depositados nas bermas e passeios da via
pública e recolha domiciliária de lixo doméstico, quando solicitada;

 Ligação de baixadas de saneamento doméstico ao colector;
 Ligação de baixadas de água à rede publica de abastecimento;
 Reparação de diversas roturas na rede de abastecimento de água;
 Limpeza de bermas e valetas e aplicação de monda química, não tóxica devidamente
certificada, em toda a Freguesia;

 Limpeza

de valas com máquina lateral e bermas das estradas do Vale do Lis
pertencentes à nossa Freguesia;

 Colocação de cabines de duche “latas ice tea” no areal da Praia da Vieira;
 Limpeza e arranjo ornamental do “largo dos malmequeres” na Rua Litoral Oeste.
 Requalificação com embelezamento do cruzamento da Rua 5 de Outubro, com a Rua
1º de Dezembro.

 Limpeza e manutenção da Fonte da Bajanca.


Arranjo paisagístico e limpeza de vários canteiros da Freguesia: Av. Lúcio Tomé
Feteira, entrada do mercado e pátio interior, Rua do Vidreiro…

COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES

 Colocação de sinalização vertical em diversos locais da Freguesia;
 Pintura de passadeiras de peões e outra sinalização horizontal na Freguesia
 Reparação de diversos caminhos e arruamentos com aplicação de tout-venant;


Reparação de diversos arruamentos na freguesia com aplicação de massas asfálticas;

 Reparação com massa asfáltica das estradas do Vale do Lis pertencentes à freguesia
da Vieira,
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 Extracção de raízes e reparação da calçada na Praça da Republica.
 Nivelamento e aplicação de tout-venant nas duas margens do Rio Lis, desde a Foz até
à Ponte da Bajanca.

 Reparação da calçada na Rua e Travessa do Mirante.
 Extracção de raízes e reparação da calçada na Praça da Republica.

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;


Colaboração com o Instituto de Reinserção Social do Ministério da Justiça,
proporcionando a dois jovens trabalho útil à comunidade;



Colaboração com a Escola Secundária José Loureiro Botas, proporcionando um
estágio profissional a um jovem de curso profissional;



Cooperação em parceria com a Câmara Municipal e os Vendedores de camarão, para
a requalificação e instalação de “barracas” nos locais de venda na Praia da Vieira,
junto ao monumento ao pescador.



Recepção ás terças, quartas e sextas-feiras, durante os meses de Junho, Julho e
Agosto, de um autocarro com cerca de 50 pessoas das diversas Freguesias da
Câmara de Salvaterra de Magos, para visita à Vieira e Praia da Vieira, que totalizou
mais de 1.500 visitantes.
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MOVIMENTO DOS SERVIÇOS
De Junho a Agosto de 2010

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

143

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

68

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

87

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

247

- Recenseamento Eleitoral:
– Eleitores Inscritos em 31 de Agosto de 2009………………………...

5510

- Fotocópias………………………………………………………………

27425

- Bombeiros ………………………………………………………………

1240

- Colectividades

3943

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

6316

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

11364

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

1854

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

2708

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

12

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

126

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

5

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

13

Vieira de Leiria , 13 de Setembro de 2010

O Presidente da Junta,

(Joaquim Vidal Tomé)
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FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA
FLUXO DE CAIXA - 31.08.2010

Recebimentos

Pagamentos

Saldo da Gerência Anterior
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

36.774,98

Correntes

Correntes

36.037,48

Capital

737,50

Receitas Orçamentais

176,567,68

168.084,58
156.055,27
12.029,31

Operações de Tesouraria

7.207,36

Saldo para a Gerência seguinte:

176.567,68

Capital

Despesas Orçamentais

45.217,10

0,00

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

Total

7.166,38

220.509,04

Operações de Tesouraria

Total

44.520,58
696,52

220.509,04

Em ___ de __________________ de _____

Em ___ de __________________ de _____

___________________________________

___________________________________

Produto licenciado a: Freguesia de Vieira de Leiria

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Em 31-08-2010

JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

Encargos Assumidos e Não satisfeitos em 31/08/2010

Entidade
CUNHA MONTEIRO
CELIA CRISTINA LETRA FAUSTINO GUERRA
DAVID GOMES HENRIQUES
AMBINATURA, LDA
ROGERIO MIRANDA GERMANO
ALFREDO PEDROSA LOURENÇO
PT COMUNICAÇÕES, SA

TOTAL

VALOR (EM EUROS)

371,50
85,48
85,48
3.180,00
110,85
8,00
125,00

3.966,31

