Assembleia de Freguesia de Vieira de Leiria

ACTA Nº 2/2021
(QUADRIÉNIO 2021/2025)

Acta da Sessão Ordinária da Assembleia de
Freguesia de Vieira de Leiria, para o
Quadriénio de 2021/2025, realizada no dia
vinte de Dezembro do ano dois mil e vinte
e um.
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--------------- Aos vinte dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas vinte
horas e trinta minutos, no Auditório da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, sito no Largo
Combatentes da Grande Guerra, nº6, em Vieira de Leiria, reuniu, em sessão ordinária, a
Assembleia de Freguesia de Vieira de Leiria, com a seguinte ordem do dia: ----------------------1. Discussão e votação sobre a acta da sessão de 15 de Outubro de 2021; ----------------------2. Discussão e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia; -------------------------------3. Apreciação e Votação Final do Regulamento de Registo, Classificação e Licenciamento de
Animais de Companhia e Animais Perigosos e Potencialmente Perigosos; ------------------------4. Discussão e votação das Opções do Plano e Orçamento para o ano 2022; ---------------------5. Discussão e votação da Autorização Genérica da dispensa de autorização prévia da
Assembleia de Freguesia (compromissos plurianuais); -------------------------------------------------6. Apreciação da actividade da Junta de Freguesia e situação financeira. ---------------------------------------- Estiveram presentes os membros da Assembleia de Freguesia que assinaram a lista
de presenças que ficará anexa à presente acta (Anexo I), sendo que João Miguel Gregório Brito,
em virtude de ausência comunicada (Anexo II), foi substituído por Mariana Gaspar Rodrigues,
posicionada na lista do PS imediatamente a seguir ao último eleito. Comunicou ainda a
ausência Ana Maria Lopes Fragata (Anexos III), substituída por Rosa Neto Duarte, posicionada
na lista da CDU imediatamente a seguir ao último eleito. ------------------------------------------------------------ Assim, integraram a Assembleia os seguintes membros: ---------------------------------------------- Da Lista do Partido Socialista - PS: Rui Alberto da Silva Rodrigues, Anabela Mendes
Cardoso, Nuno Pedro da Cruz Nunes Simões, Ana Isabel Lambelho Costa, Esmeralda Margarida
Gomes Duarte Saramago, Paula Cristina do Vale Brito Parreira, Rui Manuel Cerqueira Dinis e
Mariana Gaspar Rodrigues; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Da Lista do +MPM Movimento pelo Concelho: José Manuel da Cruz Soares e Júlio
Rodrigues Babel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Da Lista da CDU - Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV): Raúl António Fonte
Moreira e Rosa Neto Duarte; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Da Lista do Partido Social Democrata – PPD/PSD: Vítor Manuel Ferreira Diniz. ------------------ O Presidente da Assembleia declarou abertos os trabalhos, tendo agradecido a
presença dos membros da assembleia, do executivo da Junta de Freguesia, bem como do
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público e deu, de imediato, conta do conjunto da correspondência recebida e enviada, que se
encontra arquivada e à disposição para consulta dos membros da assembleia. -------------------------------- Entrou-se de imediato no período de antes da ordem do dia, inscrevendo-se para
intervir os seguintes membros a quem foi dada a palavra pela respectiva ordem de inscrição.
--------------- Mariana Rodrigues (PS), depois de apresentar cumprimentos aos presentes,
procedeu à leitura de uma intervenção onde referiu ser a mais nova membro da assembleia e,
em representação dos eleitos do Partido Socialista, desejou a todos os demais membros da
Assembleia e executivo da Junta sucesso no trabalho no mandato que se inicia (Anexo IV). --------------- José Soares (+MpM) iniciou a intervenção apresentando cumprimentos a todos os
presentes, procedendo de seguinte à leitura de uma intervenção (cujo texto ficará anexo à
acta – Anexo V) tecendo algumas considerações sobre os resultados eleitorais, alertando para
algumas actividades e eventos que assumem particular importância para a freguesia. ---------------------- Raúl Moreira (CDU), depois de cumprimentar os presentes, alertou para a falta de
segurança da estação elevatória da água de consumo doméstico (vedação destruída), estado
lastimável da Rua de Leiria, sinalização da passadeira de peões junto ao Intermarché, buraco
na Rua da Passagem e requalificação do Largo da Passagem. ------------------------------------------------------- Júlio Babel (+MpM), após apresentação de cumprimentos e votos de Boas Festas,
procedeu à leitura da intervenção que ficará anexa à acta (Anexo VI) onde alertou para a
necessidade de algumas obras e necessidade de apoio às associações. ------------------------------------------ Paula Parreira (PS) iniciou a sua intervenção apresentando cumprimentos,
procedendo de seguida à leitura do texto, cujo teor ficará anexo à acta (Anexo VII), onde aludiu
às actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia no apoio ao combate à propagação do
vírus Covid 19, alertando para a necessidade de manter e incentivar comportamentos que
previnam a propagação da doença. -------------------------------------------------------------------------------------- Rosa Duarte (CDU), após apresentar saudação aos presentes, desejou as melhoras
à camarada de bancada Ana Fragata, que estava a substituir. Procedeu então à leitura da
intervenção que ficará anexa à acta (Anexo VIII) onde teceu algumas considerações sobre o
futuro, na sequência das eleições, e da expectativa que a força política que representa tem
sobre os novos eleitos nos diferentes órgãos autárquicos bem como da disponibilidade da CDU
para contribuir na construção de uma freguesia mais próspera. -------------------------------------
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--------------- Esmeralda Saramago (PS) apresentou cumprimentos e votos de Boas Festas e
congratulou a Junta de Freguesia pelo facto de, não obstante os tempos difíceis, ter mantido
o apoio às colectividades através de atribuição de subsídios e diversos apoios logísticos, sendo
conhecido que parte das actividades das associações tiveram de ser canceladas, assumindo,
assim, aqueles apoios ainda maior relevância com contexto pandémico que se vive na
sociedade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concluídas que foram as intervenções no âmbito do período de antes da ordem
do dia, o Presidente da Assembleia realçou o teor do conjunto de tais intervenções e o seu
sentido de oportunidade, tendo, de seguida, convidado os presentes a visitar a nova placa
toponímica do Largo da República, que encerra uma excelente obra artística, evidenciando
que a mesma, no seu conjunto (a placa e sua estrutura), foi oferta dum concidadão à freguesia
da Vieira. -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se seguida, o Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta para
responder, de forma breve, às questões suscitadas pelos membros da Assembleia. No seu uso,
o Presidente da Junta começou por cumprimentar os presentes, desejando à mais nova
membro da Assembleia (Mariana Rodrigues) uma carreira profícua no exercício das novas
funções políticas, congratulando-se com o numeroso público presente, designadamente do
lugar da Passagem. Referindo-se à intervenção de José Soares, informou que a maioria das
situações mencionadas não são da competência da Junta, não obstante esta ter intervindo
nomeadamente na limpeza da zona do estuarino. Informou a Assembleia que o executivo da
Junta de Freguesia transmitiu já ao executivo municipal as grandes preocupações no
desenvolvimento da freguesia, nomeadamente, Zona Industrial, Rua 25 de Abril e conclusão
do saneamento. Informou ainda que a Junta de Freguesia fez já o levantamento dos
equipamentos a carecer de intervenção, onde avulta o Auditório António Campos, Mercados
e estação elevatória, referindo-se também ao conjunto das ruas cujas reparações estão já
adjudicadas, designadamente, a Rua de Leiria, Rua da Passagem e Largo da Passagem,
havendo atraso nalgumas empreitadas. --------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia iniciou, então, a discussão dos assuntos inscritos na
ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1. Discussão e votação sobre a acta da sessão 15 de Outubro de 2021. -------------------
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--------------- O Presidente da Assembleia pôs a acta da sessão de 15 de Outubro de 2021 à
discussão, não se tendo registado inscrições, após o que a pôs à votação, tendo a mesma sido
aprovada por maioria, com 11 (onze) votos a favor e 2 (duas) abstenções de Marina Rodrigues
e Rosa Duarte, tendo os membros que se abstiveram declarado que o seu sentido de voto se
ficou a dever ao facto de não terem estado presentes na sessão a que a acta respeitava. ----Ponto 2. Discussão e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------- O Presidente da Assembleia informou os presentes que o grupo de trabalho de
revisão do Regimento da Assembleia reuniu no dia 25 de Novembro de 2021, tendo resultado
o documento apresentado à Assembleia, esclarecendo que existem algumas gralhas no
mesmo que estão já corrigidas na versão final. ------------------------------------------------------------------------- Não havendo inscrições para a discussão do ponto, o Presidente da Assembleia
pôs a proposta de Regimento da Assembleia à votação, que foi aprovada por unanimidade. Ponto 3. Apreciação e Votação Final do Regulamento de Registo, Classificação e
Licenciamento de Animais de Companhia e Animais Perigosos e Potencialmente Perigosos.
--------------- O Presidente da Assembleia, após justificar a necessidade de o regulamento ser
de novo submetido a apreciação da Assembleia, em virtude de ter estado em discussão pública
e de carecer da aprovação final por parte do órgão, deu a palavra ao Presidente da Junta que
reiterou a explicação dada pelo Presidente da Assembleia. ---------------------------------------------------------- Não se tendo registado quaisquer inscrições para discussão do ponto, o Presidente
da Assembleia pôs o Regulamento de Registo, Classificação e Licenciamento de Animais de
Companhia e Animais Perigosos e Potencialmente Perigosos à votação, que foi aprovado por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nos termos regimentais e do n.º 3 do artigo 57º do RJAL (aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro), a Assembleia de Freguesia deliberou, por unanimidade,
aprovar em minuta a deliberação de aprovação do Regulamento de Registo, Classificação e
Licenciamento de Animais de Companhia e Animais Perigosos e Potencialmente Perigosos.
Ponto 4. Discussão e votação das Opções do Plano e Orçamento para o ano 2022. ------------------------- O Presidente da Assembleia deu de imediato a palavra ao Presidente da Junta
para proceder à apresentação dos documentos em discussão, que, no seu uso, procedeu à sua
apresentação. O Presidente da Junta remeteu, então, para os documentos oportunamente
distribuídos, disponibilizando-se para os esclarecimentos que os membros da assembleia
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entendessem convenientes. Realçou o facto de o orçamento ser de montante inferior ao do
ano anterior, pelo facto do orçamento para 2021 ter inscrita a verba necessária à candidatura
ao Programa Mar 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Feita que foi a apresentação pelo Presidente da Junta, o Presidente da Assembleia
abriu a discussão do ponto da ordem do dia, inscrevendo-se para o efeito os seguintes
membros a quem foi dada a palavra pela respectiva ordem de inscrição: ---------------------------------------- José Soares (+MpM) questionou sobre o que pensa o executivo sobre a
incorporação do saldo de gerência do ano de 2021, e qual será a grande diferença em relação
ao orçamento anterior e se não haverá possibilidade de novas candidaturas, no âmbito do
Plano de Recuperação e Resiliência. --------------------------------------------------------------------------------------- Raúl Moreira (CDU) pediu esclarecimentos sobre a redução do apoio às famílias.
--------------- Vítor Diniz (PPD/PSD), após cumprimentar os presentes questionou, também,
sobre o destino da incorporação do futuro saldo de gerência, despesas previstas na Casa
Velório, Cemitério e verbas para apoios sociais. Questionou ainda sobre o valor de mais de
trezentos mil euros para despesas administrativas, atendendo ao valor que é destinado a
investimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais inscrições, o Presidente da Assembleia deu a palavra o
Presidente da Junta que respondeu às questões colocadas, referindo que, sempre que houver
oportunidade, a Junta candidatar-se-á aos programas que existirem e, quanto à incorporação
do saldo de gerência, o mesmo será utilizado em despesas de investimento, aludindo a
algumas das obras em curso e que irão ser concluídas, e que, por isso, o saldo terá pouco
impacto. Quanto ao apoio às famílias, a verba prevista incorpora os Contratos de Emprego
Inserção (CEI) que tem sido muito difícil de preencher por falta de candidatos. Referiu que a
verba alocada no orçamento anterior à pintura da Casa Velório foi utilizada na pintura da sede
da Junta que se concluiu carecer de uma intervenção mais urgente, daí manter-se a
necessidade da verba para a Casa Velório no orçamento para 2022. Quanto à despesa no
Cemitério trata-se das despesas normais com os custos que são suportadas pelas respectivas
receitas. Esclareceu Vítor Diniz, quanto às despesas correntes que consomem parte
considerável do orçamento, que são necessárias ao funcionamento diário e regular da Junta
de Freguesia e dos seus serviços. -----------------------------------------------------------------------------
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--------------- Não se tendo registado mais inscrições para a discussão do ponto, o Presidente da
Assembleia pôs à votação as Opções do Plano e Orçamento para o ano 2022 que foram
aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Nos termos regimentais e do n.º 3 do artigo 57º do RJAL (aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro), a Assembleia de Freguesia deliberou, por unanimidade,
aprovar em minuta a deliberação de aprovação as Opções do Plano e Orçamento para o ano
2022. ------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5. Discussão e votação da Autorização Genérica da dispensa de autorização prévia da
Assembleia de Freguesia (compromissos plurianuais). -------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia deu de imediato a palavra ao Presidente da Junta
para proceder à apresentação do assunto em discussão que, no seu uso, remeteu para os
documentos apresentados, concretizando alguns elementos relativamente aos contratos de
execução continuada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não se tendo registado inscrições para a discussão do ponto, o Presidente da
Assembleia pôs a Autorização Genérica da dispensa de autorização prévia da Assembleia de
Freguesia (compromissos plurianuais) à votação, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------- Nos termos regimentais e do n.º 3 do artigo 57º do RJAL (aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro), a Assembleia de Freguesia deliberou por unanimidade aprovar
em minuta a deliberação de aprovação da Autorização Genérica da dispensa de autorização
prévia da Assembleia de Freguesia (compromissos plurianuais). ----------------------------------Ponto 6. Apreciação da Actividade da Junta e situação financeira.------------------------------------------------ O Presidente da Assembleia deu de imediato a palavra ao Presidente da Junta
para proceder à apresentação da actividade da Junta. O Presidente da Junta realçou alguns
pontos essenciais, a saber: apoio às associações; placa toponímica do Largo da República;
apoio psicológico e social; intervenção em algumas ruas; alerta para a situação deficitária na
recolha do lixo junto da empresa concessionária; recolha de monos e sobrantes (aumento
significativo). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia abriu, então, a discussão do ponto da ordem do dia,
inscrevendo-se para o efeito os seguintes membros a quem foi dada a palavra pela respectiva
ordem de inscrição: ----------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------- José Soares (+MpM) em intervenção cujo teor ficará anexo à acta (Anexo IX)
alertou para alguns problemas, designadamente: Rua do Cais; obras na Bollinghaus; cilindro
de aquecimento na piscina; ausência de limpeza das margens do Ribeiro da Tábua; limpeza
urbana e colocação desadequada de contentores; zona da captação de água; Rua de Leiria,
falta de iluminação na zona das vendedoras na Avenida dos Pescadores e Zona Industrial
(espaço ajardinado). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Júlio Babel (+MpM) referiu a necessidade de concluir o saneamento questionando
alguns aspectos e locais em concreto e aludiu, também, à deficiente recolha do lixo
(intervenção escrita – Anexo X). -------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais inscrições, o Presidente da Assembleia deu a palavra ao
Presidente da Junta para prestar os esclarecimentos que entendesse convenientes quanto às
questões suscitadas pelos membros da Assembleia. ------------------------------------------------------------------ No uso da palavra, o Presidente da Junta respondeu às diferentes questões
colocadas. Quanto à Rua do Cais esclareceu a intervenção que na mesma foi feita e o grande
esforço da Junta de Freguesia nas obras ali executadas bem como alguns aspectos técnicos
com o escoamento das águas. No que à Bollinghaus respeita, referiu que a situação já foi mais
crítica sendo que a obra estava em fase de acabamento. Quanto à colocação e localização dos
contentores do lixo, disse ser muito difícil a gestão de tal situação, lamentando o abuso dos
moradores quanto à deposição de monos e sobrantes junto aos mesmos. ------------------------------------- Pediu ainda a palavra Nuno Simões (PS) que, depois de cumprimentar os
presentes, esclareceu José Soares sobre a avaria do cilindro na piscina municipal, informando
que está no local um novo cilindro que irá ser instalado nos próximos dias. Referiu ainda que
tem sido muito difícil a burocracia nas intervenções frequentes de que a piscina carece,
registando a disponibilidade que o Vereador António Fragoso, apesar de recentemente
empossado, tem manifestado na procura das soluções necessárias. ---------------------------------------------- Esgotada que foi a ordem do dia, o Presidente da Assembleia abriu o período
destinado à Intervenção do Público, tendo-se inscrito os seguintes cidadãos, a quem foi dada
a palavra pela respectiva ordem de inscrição. --------------------------------------------------------------------------- Carlos Portugal Deodato Santos, identificando-se como residente na Rua das
Lezírias, no lugar da Passagem, questionou sobre a conclusão das obras iniciadas no princípio
de Outubro de 2021, que tornaram intransitável a estrada, sugerindo o arranjo de uma rua
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paralela que poderia minimizar os inconvenientes decorrentes das obras na outra rua. A
terminar a intervenção referiu que tinha algumas imagens que, no final, entregará à mesa. ---------------- João Paulo Vieira de Sousa, apresentou-se, também, como morador na Rua das
Lezírias, reforçando a intervenção do cidadão anterior, referindo o perigo que a abertura de
uma vala provocada pelas obras constitui para as habitações, havendo necessidade de
intervenção urgente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia deu então a palavra ao Presidente da Junta que, em
resposta aos fregueses que intervieram, fez uma retrospectiva das obras levadas a efeito
naquele local, informando que não tinha informação de relevo a prestar nem sabia de prazos
para a sua conclusão, referindo-se às diligências que a Junta fez junto da Câmara Municipal
para resolver ou, pelo menos, minimizar os inconvenientes decorrentes das obras. -------------------------- Encerrada que foi a ordem do dia bem como o período de tempo destinado à
intervenção do público, e dando cumprimento à alínea a) do nº1 do artº 14º do Regime
Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei nº75/2013 de 12/09, o Presidente da
Assembleia deu por encerrada a sessão, quando eram vinte e três horas e dois minutos, da
qual foi lavrada a presente acta que, depois de aprovada, irá ser assinada pelos membros da
mesa. ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia:
____________________________________________
Rui Alberto da Silva Rodrigues

A Primeira Secretária da Mesa da Assembleia:
____________________________________________
Ana Isabel Lambelho Costa

A Segunda Secretária da Mesa da Assembleia:
_________________________________________
Anabela Mendes Cardoso
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VIEIRA DE LEIRIA

LtsTA DE PRESENçAS
Sessão ordinária de 20 de Dezembro de 20ZL
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ANEXO II

Actada AÍde2tlL2l2O2L

F

João Miguel Crregório

Brito

Rua Dr. Manuel António da Costa
243A:7
Vieira de Leiria

$

E:sno. Senhor
Prcsidente dr Assembleia de Freguesia de

Vieira deLciria

Vieira de Leiria, 16 de Dezembro de 2A2l

ÂSSUNTOI Comnnir:ação ds suifuqín - $ubstitni€ão
Exmo. Serüor
Presidente da Assembleia de Freguesia de \Ãeira de Leiria
Serve o presonte pam" ao abrigo do disposto uo artigo 90 do Regimento da Assembleia de
Freguesia e artigo 78" da Lei fL69l99 de i8/09, comrmioar que estarei alrsente no periodo
compreendido entre 20 e 2l de Dezemhro de 2021, pelo que soücito a minha substituição pelo
cidadão imediatanente a seguir aa crdem da respetiva lisla.

Sem mais qualquer assunto de mÕmento, subscrevo-me-

Respeitosamente,

Qoão Mìguel Gregório

Brito)
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Goligação Democrática Unitária pcp-pEv

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia

,de Freguesia

ao abrigo do Regimento da Assembleia
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ër,Freguesia,.ô sua
zQ6=}r por impedimento pessoal :

Atentamente,

Vieira de Leiria,2

o
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Do.è,e"."h\o de20j\

Vieira de leiria

vem solicitar,
na sessão de
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ANEXO IV

Acta da AF de?4/L2|2O2L

Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia,
Senhoras Secretárias da Assembleia,

Senhor Presidente da Junta de Freguesia e demais membros do Executivo,
Caros colegas, membros da Assembleia de Freguesia
Público Presente,

Muito boa noite

a todos.

Sou a mais jovem membro desta assembleia e, talvez, das mais jovens que, aqui, alguma vez tenham

tomado assento, o que para mim é uma honra e motivo de orgulho, por ter a oportunidade de
participar no parlamento da nossa freguesia.
Reconheço que não estava a contar, tão cedo, participar nestes trabalhos. A ausência do meu
camarada de bancada João Brito fez com que, hoje, tivesse esta oportuhidade estar aqui convosco
e de me dirigir a vós, na minha estreia política.
E, como primeira participação, quero apenas, em meu nome e dos eleitos

do Partido Socialista,
registar o início de mais um mandato e desejar ao renovado executivo da Junta de Freguesia um
proveitoso trabalho em prol da Vieira e dos Vieirenses.
Quero também dizer-lhe, Senhor Presidente da Junta, que, enquanto órgão fiscalizador da sua
actividade e do seu executivo, cá estaremos para, se for caso disso, vos elogiar mas também, se
necessário for, para vos criticar.
Por ora, fica apenas o desejo de sucesso do vosso trabalho (que, estou em crer, pelo exemplo do
passado, será quase certo).
Aos demais membros desta assembleia, saibamos todos contribuir, de forma serena e colaborante,
no desenvolvimento e defesa dos interesses daqueles que nos elegeram.

Finalmente, e porque a época a isso convida, aproveito para desejar a todos, um Santo e Feliz Natal,
esperando que o novo ano que se aproxima seja melhor do que este que está prestes a terminar.
E não se esqueçam, os tempos que se avizinham são difíceis. Por isso cuidem-se e protejam-se,

porque só assim podemos ajudar a cuidar e proteger os outros.
Obrigada.
Vieira de Leiria, 20 de Dezembro de 202L

Mariana Rodrigues
em representação dos eleitos do
Partido Socialista

ANEXO V

Acta da AF

Antes da Ordem do Día
José Soares, Deputado da Assembleia de Freguesia +MPM

Nas últimas eleições autárquicas os munícipes do concelho da Marinha Grande decidiram
colocar no "leme" do nosso município o grupo de cidadâos +MPM. O +MPM soube na camara
municipal construir uma solução estável de governação construindo um grupo de vereadores
atentos e com responsabilidades na gestão dos interesses e na resolução dos problemas que os
munícipes enfrentam no seu dia a dia.
Na freguesia de Vieira de Leiria a escolha foi a de dar uma maioria absoluta ao Presidente Álvaro

Cardoso para continuar a gerir e a resolver os problemas dos vieírenses. Lembramos que no

anterior mandato da Junta, os problemas que ficaram por resolver nunca foi por motivos dos
deputados da oposição que sempre aprovaram todos os orçamentos e foram dando várias
sugestões e identificando alguns problemas que necessitam de ser resolvidos. Somos da opinião

de que uma maioria absoluta não deve significar governar sozinho. Somos uma pequena
freguesia onde se tem tornado difícil atrair e motivar as pessoas jovens e menos jovens para

a

defesa dos interesses da freguesia e também para as diferentes iniciativas que se vão realizando.
A taxa de abstenção rondou os 52%o. Pensamos que

tudo o que possa ser feito para envolver

os

vieirenses em iniciativas ou atividades de índole cultural ou outras que sejam promovidas na
freguesia merecem ser bem divulgadas e de forma atempada. Acreditamos, pois, que um melhor

aproveitamento da utilização dos painéis eletrónicos para a divulgação de iniciativas e ainda

a

divulgação das mesmas por todos os membros da Assembleia de Freguesia pode ajudar a que
mais pessoas possam participar.
Recentemente vimos em fotografias o senhor presidente da Junta e da Camara Municipal com

o presidente da APA a visÍtar as obras junto da

Foz do Lis. Esperamos que ambos tenham

reforçado junto desta entídade na pessoa do seu presÌdente os problemas de poluição do rio

que se mantem e ainda o problema de sustentação de alguns pontos das suas margens,
problemas já identificados e sinalizados há alguns anos e que carecem de obras de recuperação,

Um novo mandato se inicia e as obras do Estuarino continuam num impasse. Gostaríamos de
ver esta obra retomada e concluída o mais rapidamente possível.
Recordamos a importância que assume para a freguesia da necessidade de ampliação da zona

industrial. Urge que este executivo da junta e o da camara se debrucem sobre este problema e
tudo façam para que a tão esperada ampliação aconteça o mais rapidamente possível.
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Chamamos ainda a atenção para a necessidade de se olhar para o património construído e que
carece de obras de manutenção ou requalificação. E necessário recuperar o Auditório António

Campos na Praia da Vieira

e torna-lo apto para receber atividades culturaís bem como

e

necessário realizar a manutenção da iluminação e dos "mecanìsmos de palco" do Cineteatro

Actor Álvaro
Estamos a chegar ao Natal e poucas foram as atividades oferecidas as nossas crianças e jovens

da freguesia. Sabemos que muitos não tem a possibilidade de se deslocar a Marinha Grande
para participarem na "Fábrica das Tradições". Num orçamento que se diz que ronda os 80 mil
euros seria de esperar que algumas das atividades dessa iniciativa pudessem ter sido realizadas

junto das nossas escolas e no largo da Praia da Vieira de forma a anÌmar
de quem nos visita.

as tardes de domingo
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+MPM.PELO CONCELHO
Vieira de Leiria,

nfiZÍZüZÍ

Começo por desejar a todos os presenteÊ, sffi Santo e Fetiz Natal e um Novo
Ano cheio de esperança e fe no amanhã. Faço também votos, para que estes
novos.tempos que aí vêrn sejarn para a nossa Freguesia tempos de progresso. e
afirmação, naquilo que todos com certezadesejamos, que é o bem estar de cada
família e se possível criando condições de trabalho, aumentando a nossa zona
industrial ,pan que mais empresas aqui se possam instalar que por sua vez pode
reanimar o nosso comércio , pata que não continuemos a ser um dormitório com
as graves consequências a nível social que daí advêm. Posto isto quero em
nome daAssociação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria
agradecer a colaboração que tem sido dada pela Junta de Freguesia a esta
Associação, nomeadamente no aranjo e alcatroamento de parte da entrada do
parque de veículos. Claro que aAssociação, espera continuar a merecer a
atenção, da Junta pois ainda existe o ajardinamento parafazer que aAssociação
gostaria de ver concluído parao seu 75" aniversário. Passando parc outros
assuntos; como deputado do +MPM pelo concelho gostaria de saber, se está nos
planos da Junta, fazer um esforço no sentido de uma maior colaboração e apoio
às Associações da nossa Freguesia; se estii na vossa mente um maior apoio nas
escolas, no sentido da manutenção dos seus espaços de convívio e recreio,
conservando-os limpos e em perfeito estado de utilização,as salas de aulas com
aquecimento tão necessário pelo menos nesta altura do ano e as refeições
quentes e a tempo e horas. Existe intenção de reunir com os Bombeiros e
Proteção Civil? Paraem conjunto se definam estratégias para ajuda e assistência
à população em caso de algo de anormal que possa vir a aconteser ? A
população cadavez estâmais envelhecida e cada vez mais precisa de ajuda" por
outro lado o mato cadavez está maior e requer uma atenção constante pois está
bem vivo na memória de todos o ano de 2017 e já existem pontos na mata que
a olhos vistos se tornam cadavez mais dificeis de controlar. Estes são alguns
pontos que para já gostaria de ver esclarecidos.

ANEXO
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Sr. Presidente da mesa da Assembleia de Freguesia, Membros da mesa, Sr.
Presidente de Junta de Freguesia, Sros Vereadores, Deputados e Publico em
geral, boa noite.
Estando a aproximar-se uma quadra festiva, em que a nossa comunidade, tal
como outras, acolhe familiares vindos de outros pontos do país e fora dele, para
confraternizarem, torna-se imperativo relembrar as orientações da Direção Geral

da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, no sentido de evitar a
propagação do vírus Covid 19, tendo como preocupação acrescida a nova
variante Omicron, sobre a qual,ainda pouco sabemos.
Citando a epidemiologista Mafia Van Kerkhove, "a trajetoria da pandemia está,
como sempre esteve, nas mãos das 6sõõã81
Serão necessários esforços coletivos para "conlplar. a pandemia, tais como a
vacinação, a testagem, óondiçÕes físicad,%tJïotâiYde trabalho, e outos, dos
quais se reconhece CI empenho da Junta de Freguesia; nomeadamente na
garantia da acessibilidade ao Centro de vacinação, disponibilizando transporte a
iodos aqueles,que dele dependem e de que não dispõem; a colaboração na
emissão dos ceúificados das vacinasï sempre com o principio de mobilizar
esforços de forma a atender às vulneÉabilidades da população; a cedência e
preparação do eEpaço necessário para a realização de testes à covid 19
(colaborandogstìriïbiativa do município), para que esta quadra Natalícia seja um
bocadinho mais tranquila e segura.
A minha intervenção tem o propósito de reforçar junto da população, a
necessidade de mantermos as medidas de segurança, uma vez que os números
são Significativamente elevadositais como o distanciamento, o uso de máscaras
e a higienizaçãa das mãos, poi6 já percebemos que vamos ter de conviver com
o vírus Sars Cov 19; mais do que cumprirmos normas, somos inteligentes e
temos que atuar, para minimizar o impacto desta pandemia.
Por isso em segurança aproveitem estes dias festivos, socializem e divirtam-se
, não esquecendo que as máscaras podem ser uma mais valia para não nos
infetarmos.
Desejo a todos os presentes e restante comunidade umas boas festas, e que
2422 seja um ano de orgulho pela nossa responsabilidade.

Paula Cristina Parreira

ANEXO VIII
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Exme Sr. Presidente, caros colegas desta Assemble

i^, /6

Só uma breve intervenção para vos saudar a todos e dizer que é com
enorme orgulho que hoje me sento nesta Bancada, embora por motivos
que não são os desejáveis, aproveitando para enviar daqui os desejos de
rápÍdas melhoras à minha camarada Ana Fragata.
Sendo esta uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, é a altura
certa para chamar aqui á atenção para a necessidade de resolução de
muitos problemas que são uma realidade na nossa Freguesia e que todos
nós conhecemos. Uns são da responsabilídade da Junta, outros da
responsabílidade da Câmara. Mas uns e outros a precisar sempre da
intervenção do nosso Executivo da Junta, quer na sua resolução quer na
pressão que é necessário exercer junto da Câmara para que não
esqueçam a Vieira. Temos má memória do que se passou no anterior
mandato em que a nossa Freguesia, aliás, o nosso Concelho, pouco ou
nada progrediu. Esperemos, pois, que no actual mandato camarário e
tendo em conta tudo quanto o MPM apregoou e prometeu que iria "fazer
diferente", não caiam tais promessas em saco roto e nos deixem no
habitual marasmo a que fomos votados ao longo dos últimos 4 anos. E o
nosso Executivo tem aqui uma acção fundamental, de pressão, de nunca
"largar o osso" (desculpem-me a expressão mais popular, mas eu sou
assim, do Povo)...
Todos os munícipes sabem que podem contar connosco, com os autarcas
da CDU, na construção de uma freguesia mais próspera e com uma
qualidade de vida invejável. Temos condições para isso, porque a nossa
Freguesia é linda, a nossa Praia das mais lindas de Portugal! Apostar no
Turismo também deve ser um grande objectivo deste Executivo pois tal
aposta trará progresso económico para todos e principalmente para os
nossos comerciantes que tanto apoio precisam nestes tempos difíceis de
pandemia.
Confiamos no nosso Presidente da Junta para conduzir a Freguesia ao
lugar de destaque que merece. Da nossa parte, desta Bancada da CDU,
seremos sempre parte da solução e nunca parte do problema.
Termino desejando a todos os Vieirenses um Feliz Natal e um Ano Novo
cheio de alegria, paz e prosperidade.
Rosa Duarte

- CDU - Coligação Democrática Unitária

Assembleia de Freguesia de Vieira de Leiria
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Apreciação à Atividade da Junta de Freguesia
José Soares, Deputado da Assembleia de Freguesia +MPM

Em relação a atividade da Junta gostávamos de alertar para as seguintes preocupações que
alguns fregueses nos fizeram chegar. As obras realizadas na rua do Cais deixaram alguns
problemas para alguns dos moradores. Quando chove as caixas de esgoto em algumas casas
transbordam, coisa que não acontecia antes das obras. O que pode ser feito para resolver o
problema? Alguns moradores têm se queixado com o barulho e o incomodo que a obra de
ampliação da Bollinghaus tem causado. O que tem sido feito para minimizar esse impacto? O

cilindro de aquecimento da água dos banhos e da piscina epresenta alguns problemas de
funcionamento e de segurança. O que pode ser feÍto para minimizar o problema?
As margens do Rio Lis foram limpas há pouco tempo. Porque não limparam também as margens

do ribeiro da Tábua?
Falamos agora da limpeza urbana e na colocação dos contentores do lixo. Alguns contentores
são colocados em sítios que retiram a visibilidade em cruzamentos e outros estão em lugares

que não permitem um bom acesso. Sugerimos que juntamente com a empresa de recolha se
façam ajustes na colocação dos contentores, ouvindo os moradores e colocando plataformas
que marquem o lugar do contentor e evitem que estes se desloquem para as faixas de rodagem

ou ocupem espaço nos passeios.
O ponto de captação de água que se situa na estrada de acesso a Praia da Vieira continua

a

apresentar a necessidade de uma limpeza do mato e de reparação da rede da vedação trazendo

dessaformamaissegurançaeproteçãoparaosequipamentoseparaasinfraestruturas. AJunta
já diligenciou junto da Camara para que essa sítuação seja revertida?
Senhor presidente sabemos que está prevista a repavimentação da Rua de Leiria. Para quando
está previsto o Ìnício da obra? Que melhoramentos serão introduzidos com esta obra?
Por últirno alertamos para a falta de iluminação nos pontos de venda das tremoceiras" na Praia
da Vieira e também junto à entrada para a Zona lndustrial de Vieira de Leiria onde foi construído

um espaço ajardinado que se encontra às escuras bem como o pequeno "monumento" que

identifica

a Zona

lndustrial. Esperamos que no futuro, sempre que se realize algum

melhoramento ou novas ìnfraestruturas se tenha em atenção as regras da eficiência energética
bem como se acautele a iluminação pública dos mesmos.
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CONCËIHO

ïïeira de f-eiría,Zfff ï'D/ffitt'
POìSIO-I SAÀ{EAÀebrT.o
Sa Pre*sid€nte.
Mais uma vez venho falar de algo que em pleno século (vinte e um), já não
deveria ser tema mas infelizmente, continua na ordem do dia. Estou novarnente
afúat ôo saneamento, que como o Sr. Presiõente bem sabe aïnda não chega a
uma grande parte da nossa Freguesia, sei que existe vontade de fazer algo no
serÉ,i&,Sepçsf6p,6s,,eoisas; m*s o sgrts é que'corÉintram'os só,oüÍFras'irnsomgões,
embora também saiba que em breve talvez comece no Bocoo uma fase do
saneamento. Ora sabendo-se também que estará talvezpara breve ,a inúerv"enção
na Rua de Leiria" que começxânarotunda do Intermarchê e acabará junto ao
Caft Adelino e perdoem-me se não estou correto nos pontos de começo e fim;
Posto isto eu pergunto: Não será viável, uma vez que penso eu se vai mexer na
estrutura da estrada, ao mesmo tempo tentar colocar o coletor. de saneamento
com ponto, de maneira a poder receber o saneamento da Urbanizaçáo ôo
Barqueiro? Se isso não é possível qual a solução que se poderá utilizar, paÍa que
este moradores possaÍn"usufitrir daquilo I que têm direito? E para todos os
outros fregueses que ainda não dispõem deste bem o que é que está previsto?

PONTO-2 RECOLHADE LIXO
Sr. Presidente
Este é com certeza um assunto preocuparrte, paratodos e são várias as fotos,
que ultimamente têm sido publicadas nas redes sociais, de contentores cheios
durante 2 e 3 dias com lixo espalhado pelo chão, com sacos rasgados pelos
animais, e que causam uma imagem pouco digru, não esquecendo a parte que é
deveras importante, ou seja o ataque que é à saúde pública. Não sei o que se
passa mas algo é com certeza. Sr. Presidente não seria possível resolver esta
situação? E não seria possível quando passa o caÍïo a despejar os contentores,
vir a seguir um czüïo que lavasse os contentores e os desinfetasse? Não digo
que fosse feito todos os dias mas pelo menos uma vez por semana. Isto sim
seria um contributo pa.ra o bem estar dos Fregueses e um bem patlaa saúde
pública. Gostaria pois que algo fosse dito sobre estes assuntos.

