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JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA FREGUESIA
Conforme a 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, submetese à apreciação da Assembleia de Freguesia a presente informação sobre a actividade
desenvolvida pela Junta de Freguesia, no período de Setembro a Novembro de 2010.
No referido período, a Junta de Freguesia desenvolveu diversas actividades que
nesta informação se destacam por áreas de actuação.
As actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia inserem-se no âmbito das
competências que lhe estão legalmente atribuídas e nas competências delegadas pela
Câmara Municipal. Referem-se também 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 30 de Novembro de 2010.
No que se refere à execução orçamental salientamos que até 30 de Novembro
foram arrecadadas 62,56% das receitas previstas em orçamento 426.232,48€ receita
orçamentada – 266.639,24€ receita arrecadada), situando-se a despesa executada em
54,01% do previsto em orçamento 426.232,48€ despesa orçamentada – 230.187,53€
despesa efectuada).
De referir que, apesar de apenas ter sido arrecadada de receitas de capital a
importância de 0,00€, a respectiva despesa, em investimentos, é de 15.126,47€,
representando assim, as despesas de investimentos 13,79%.
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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 1º Ciclo e dos Jardinsde-infância;



Colaboração na substituição de mobiliário da Escola do 1º Ciclo da Passagem, bem
como fornecimento do tecido para os cortinados das janelas;



Reparação da vedação do campo de jogos, sanitários e substituição de telhas na
Escola do 1º Ciclo António Vitorino;

 Reparação

dos equipamentos do pátio, pintura, corte dos pinheiros e reparação da
calçada da Escola do 1º Ciclo António Vitorino;



Reparação do mobiliário da Escola do 1º Ciclo António Vitorino;

 Patrocínio dos cartões magnéticos aos alunos do 1º Ano do Ensino Básico das Escolas
da Vieira e Passagem, bem como aos alunos do 5º. Ano do Ensino Básico da Escola
da Praia da Vieira num valor global de 204,00;

 Inicio das actividades da Escola de Musica da Junta de Freguesia frequentada por 66
crianças e jovens nas diversas modalidades;

 Cooperação com o Agrupamento das Escolas de Vieira de Leiria proporcionando a uma
jovem vieirense do Curso de Técnicas Administrativas o estágio curricular;

 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;

 Participação na XVIIII Feira do Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande – FAG 2010, mostrando o artesanato da freguesia;

 Participação nas várias actividades da Comissão para promoção da “Cultura Avieira” a
património nacional;



Comemoração do 1º Dia do Avieiro, na Praia da Vieira, com as comunidades das
aldeias identificadas com este movimento;
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SANEAMENTO – SALUBRIDADE – HIGIENE PÚBLICA – MEIO AMBIENTE

 Limpeza e manutenção, incluindo feriados e fins de semana, dos sanitários públicos do
Largo da República, com vigilância permanente todos úteis;



Limpeza diária e manutenção dos sanitários e balneários públicos, da Praia da Vieira
todos os dias incluindo sábados e domingos;

 Limpeza e manutenção dos parques de merendas da freguesia:


Limpeza diária do Pavilhão Gimnodesportivo da Vieira;



Limpeza e manutenção do sistema de aquecimento de águas do Polidesportivo da
Passagem;

 Desmatação e limpeza nos espaços dos parques infantis da Passagem, Casal de Anja
e Casal das Raposas;

 Manutenção dos jardins e espaços ajardinados da freguesia;
 Limpeza de bermas e valetas em toda a freguesia e aplicação de monda química não
tóxica devidamente certificada;



Desmatação e limpeza da Vala do Barqueiro/Moinho do Gogue e outras valas de
escoamento das águas dos lavadouros;

 Manutenção e limpeza regular das fontes e lavadouros da freguesia;
 Despejo de fossas, onde não existe rede se saneamento doméstico;


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

 Reparação de roturas na rede de abastecimento de água;
 Ligação de baixadas de água à rede pública de abastecimento;
 Ligação de baixadas de saneamento doméstico ao colector;
 Desentupimento e limpeza dos colectores de saneamento doméstico em diversos locais
da freguesia;
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 Limpeza das sarjetas das água pluviais, prevenindo a época de chuvas;
 Arranjo paisagístico de diversos canteiros da Freguesia;


Pintura dos muros frontais do cemitério, colocação de corrimões nas escadas,
reparação dos atrelados e requalificação do jardim exterior sul;



Requalificação do lago no Largo da República, com obras de impermeabilização,
pintura, colocação de nova fonte e bomba de água em circuito fechado;

 Colaboração e acompanhamento das obras do 1º troço do saneamento na Passagem;
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES

 Reparação de sinalização vertical em diversos locais da freguesia;
 Reparação de diversos arruamentos na freguesia com massas asfálticas;
 Reparação de diversos caminhos e arruamentos com aplicação de tout-venant;
 Remoção das areias da Avenida Marginal da Praia da Vieira e sua reposição no areal;
 Reparação de buracos em calçadas em diversos lugares da Freguesia;


Colaboração e acompanhamento do asfaltamento da zona em frente ao Campo de
futebol 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 em reuniões da Rede Social – CLAS e da Comissão Alargada de Crianças
e Jovens em Risco

 Participação com a Rede Social na inauguração da Loja Social na Marinha Grande;
4



Participação na Exposição “Bienal Art e Design 2010” na Marinha Grande;



Reunião Com o Sr. Deputado à Assembleia da Republica Dr. João Paulo Pedrosa,
Vereadores das Câmaras Municipais de Leiria e Marinha Grande e Presidente da Junta
de Freguesia do Coimbrão sobre a adopção de medidas de excepção para a venda de
pescado fresco nas Praia da Vieira e Pedrógão.

Vieira de Leiria, 30 de Novembro de 2010
O Presidente da Junta,

(Joaquim Vidal Tomé)
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MOVIMENTO DOS SERVIÇOS
De Setembro a Novembro de 2010

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

123

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

110

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

226

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

222

- Recenseamento Eleitoral:
– Eleitores Inscritos em 30 de Novembro de 2010………………………...

5497

- Fotocópias………………………………………………………………

29405

- Bombeiros ………………………………………………………………

1147

- Colectividades

3775

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

6353

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

9882

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

872

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

7376

- Licenças para obras no cemitério...................................................
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- Licenças de canídeos.....................................................................

99

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

1

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

14

Vieira de Leiria, 02 de Dezembro de 2010

O Presidente da Junta,

(Joaquim Vidal Tomé)
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