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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento pretende dar conta das atividades desenvolvidas no período 

compreendido entre o dia 1 de janeiro e o dia 30 de abril de 2020. Esta informação decorre do 

definido pela alínea e) do número 2 do Artigo 9º do Anexo I à Lei nr. 75/2013, 12 de setembro.  

Esta informação trata-se de um resumo da atividade da Junta de Freguesia e a mesma é baseada 

em documentos disponíveis na Junta de Freguesia passíveis de consulta através de 

requerimento dirigido à Presidente da Junta.  

Este relatório é complementado com a informação disponível no relatório da atividade da Junta 

de Freguesia no âmbito do Plano de Contingência do COVID-19 e sobre o qual se realizou uma 

exposição detalhada, permitindo, de igual forma, uma apreciação no âmbito do ponto 2 do 

artigo 7º-B da Lei nº 12/2020, de 7 de maio.  
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Educação 

 A Junta de Freguesia participou em reuniões e acompanhou os problemas existentes, no 

âmbito do funcionamento do Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, onde se 

integram as Escolas Públicas que abrangem a nossa população escolar, integrando as 

necessidades impostas pelo momento de dificuldade no âmbito da pandemia que 

assolou o nosso país. 

 Manteve-se o funcionamento regular das Atividades Animação e Apoio à Família do Pré-

Escolar (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF) até 13 de março de 2020.  

 Acompanhamento dos pedidos de intervenção da parte dos professores e 

coordenadores das Escolas da Freguesia nos estabelecimentos de ensino através da 

plataforma SIGA e consequente reparação no Centro Escolar de Monte Redondo e EB1 

da Carreira até 13 de março de 2020. 

 Manteve-se o regular fornecimento de material de limpeza e expediente em todos os 

Estabelecimentos de Ensino da Freguesia até ao final de março de 2020, considerando 

uma desinfeção importante nos espaços da AAAF E CAF.  

 Coordenação e execução dos almoços nos Jardins de Infância e 1º Ciclo no âmbito do 

Acordo de Colaboração com o Município de Leiria até ao dia 13 de março e depois dessa 

data a entrega de refeições aos alunos do escalão A beneficiários do apoio às refeições 

da Câmara Municipal de Leiria durante o período de confinamento. 

 Envio regular da documentação para a Divisão de Educação da Câmara Municipal de 

Leiria e elaboração dos mapas de pagamento dos encarregados de educação. Acresce 

todo o processo administrativo de restituição dos valores referentes aos serviços não 

prestados de 16 a 31 de março de 2020. 

 Colaboração com os encarregados de educação na desmarcação de almoços na 

plataforma SIGA até ao dia 13 de março de 2020.  

 Projetos "Jiga Joga Júnior", "Oficina das Emoções" e "Judo" no Centro Escolar de Monte 

Redondo disponível para todas as crianças interessadas e mediante respetiva inscrição. 

Estas atividades contam, atualmente, com 45 inscrições no conjunto de todas as 

atividades referidas até 13 de março de 2020.  
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 Coordenação das aulas de natação para as crianças inscritas (26 de março) e que 

frequentam o JI de Monte Redondo e o JI da Carreira. Esta atividade também foi 

disponibilizada a todas as crianças que frequentam os Jardins de Infância da Freguesia e 

o 1º Ciclo, até 13 de março de 2020. 

 Participação na Assembleia de Jovens Deputados, realizada no Teatro Miguel Franco. 

 Colaboração com a Comissão de Pais da EB1 da Carreira na Requalificação do Espaço da 

Zona de Recreio da Escola. 

 Participação no Fórum “Agora o Planeta… e depois?”, organizado pelo Agrupamento de 

Escolas Rainha Santa Isabel.  

 Realização de atividades nas Interrupções Letivas de Carnaval. 

 Colaboração com o Centro Escolar de Monte Redondo na realização do Desfile de 

Carnaval. 

 

 

 

Ação Social e Serviço Público 

 Manteve-se o atendimento de população com dificuldades financeiras e reencaminhou-

se cada caso para diversas entidades como Segurança Social, Gabinete de Ação Social do 

Município de Leiria.  

 Reunião com o projeto CLDS4G NORTE – Sentir o Território para desenvolvimento de 

uma estratégia de apoio social à população da zona norte do Concelho de Leiria, 

nomeadamente para os cidadãos das Freguesias da Bajouca, Coimbrão, Monte Real e 

Carvide e Monte Redondo e Carreira. 
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 Continuidade do programa de Ginástica Sénior dirigida à população maior de 55 anos 

quer em Monte Redondo, quer na Carreira com o projeto "Jiga Joga Sénior". A atividade 

em abril passou a ser realizada através da plataforma online facebook. 

 Ações de formação cofinanciadas dirigidas à população desempregada realizadas pela 

Soprofor e E-form@tic até ao período de suspensão pelo Estado de Emergência.  

 Colaboração em situações sinalizadas pela Conferência São Vicente Paulo quer no âmbito 

geral, quer ao nível da Linha de Apoio ao Cidadão criada no âmbito da pandemia de 

COVID-19.  

 Participação na Marcha contra o Gás, na Bajouca, no âmbito de um programa de luta 

contra a exploração de gás nesta freguesia.  

 Realização de Ação de informação sobre AVC – Prevenir, reconhecer e agir. 

 

 

Mobilidade, Transportes e Proteção Civil 

 Envio para a Câmara Municipal de várias informações sobre a problemática da sinalização 

na nossa Freguesia e pedidos de sinalização vertical e horizontal.  

 Colocação de sinalização vertical e horizontal em várias ruas da Freguesia. 

 Acompanhamento das intervenções realizadas pelo Serviço de Mobilidade e Trânsito do 

Município de Leiria na Freguesia.  

 Realização dos normais levantamentos sobre sinalização deficientemente colocada ou 

destruída, problemas de iluminação pública, veículos abandonados, sarjetas entupidas, 

bocas-de-incêndio avariadas, anomalias nas redes públicas da distribuição de água. 
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 Decisão de suspensão do serviço TRIBUS - Transporte a pedido considerando a 

inexistência de utilizadores. Atualmente estudam-se possibilidades da existência de um 

serviço idêntico mas em funcionamento mais adaptado a população sénior, 

nomeadamente com serviço porta a porta para os serviços essenciais.   

 Participação nas reuniões da Comissão Municipal de Proteção Civil.  

 Colaboração com a Comissão Municipal de Toponímia sobre pedidos de esclarecimento 

relativos a diversos arruamentos da Freguesia.  

 Desenvolvimento com a Câmara Municipal de Leiria de um contrato interadministrativo 

para delegação de competências para a aquisição de placas de toponímia, considerando 

se tratar de uma competência do Município e não estando, atualmente, a ser suportada 

pelo mesmo. 

 

Espaço Público  

 Manteve-se o atendimento de moradores da Freguesia sobre questões relacionadas com 

diversas anomalias no espaço público. A partir do momento que foi decretado o 

confinamento obrigatório este trabalho realizou através das plataformas online e 

telefónicas disponíveis.  

 Visitas à Freguesia com o Fiscal do Município de Leiria, responsável pelo domínio público 

da Freguesia, Francisco Roda, com indicação de intervenções complementares em vários 

arruamentos.  

 Levantamento das necessidades de intervenção para o próximo lote de pavimentação a 

ser lançado em breve a concurso público pela Câmara Municipal de Leiria. 

 Diversas reuniões com o fiscal dos SMAS responsável pelo acompanhamento da obra de 

construção da rede de saneamento na Carreira e na Sismaria. Além disso, foram 

identificados vários problemas detetados em reuniões com o vereador responsável pelo 

Pelouro. 

 Acompanhamento das pavimentações no âmbito das obras de saneamento na Carreira 

e na Sismaria. 

 Realização, no âmbito de delegação de competências da Câmara Municipal, de obras de 

reparação e manutenção das vias de comunicação nos diversos lugares da Freguesia.  

 Limpeza e manutenção dos espaços verdes públicos da Freguesia.  
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 Início de nova fase de limpeza e capinagem de valetas e bermas nos lugares da Freguesia. 

 Limpeza dos Cemitérios da Freguesia.  

 Limpeza das Casas de Banho Públicas da Freguesia.   

 Manutenção e limpeza de alguns fontanários da Freguesia.  

 Manutenção e limpeza do Pavilhão Desportivo Municipal da Carreira.  

 Manutenção e Reparação dos Wc’s Públicos. 

 Colocação de massa asfáltica em diversos arruamentos da Freguesia. 

 Manutenção corrente do edifício sede da Unidade de Saúde de Cuidados Personalizados.  

 Requalificação do exterior, muros e capelinha do Cemitério da Carreira (em curso). 

 Reparação e pintura de muros e capelinhas dos Cemitérios.  

 Acompanhamento das pavimentações no âmbito do Lote de Pavimentações de 2018 da 

Câmara Municipal de Leiria. 

 Reconstrução de muros e passeios em diversos arruamentos da Freguesia em 

colaboração com a população, nomeadamente com cedência de material para o efeito. 

 Poda das árvores no espaço público da Freguesia e nos espaços das associações e 

coletividades.  

 Desinfeção de todas a Ruas e locais públicos da Freguesia. 

 Reuniões com a Câmara Municipal de Leiria para preparação do processo de 

transferência de competências para a Junta de Freguesia no âmbito do Decreto-Lei nº 

57/2019, de 30 de abril.  

 Negociação com a Câmara Municipal de Leiria para a resolução da obra do Cabeço de 

Monte Redondo, aprovada em orçamento participativo, considerando que a 

legitimidade de intervenção é da Junta de Freguesia pelo Contrato de Comodato 

estabelecido com a Fundação Bissaya Barreto. 

 Solicitação de revogação do Contrato de Comodato com a Câmara Municipal de Leiria 

relativamente às Salinas da Junqueira e cedência de todos os projetos e titularidade da 

candidatura à operação “Renovação de Aldeias”.  
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Cultura, Desporto e Associativismo  

 Manteve-se a edição e publicação do jornal “Notícias de Monte Redondo e Carreira”.  

 Atualização dos conteúdos do site da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira. 

 Reunião com diversas Associações sobre eventos a decorrer na Freguesia.  

 Participação em diversos eventos realizados pelas Associações e Comissões das Igrejas 

da Freguesia de Monte Redondo e Carreira.  

 Participação na apresentação da Associação de Moradores dos lugares do Casal Novo, 

Lage e Graveto. 

Apoios concebidos às Associações no período em apreço:  

Associação/Evento Valor 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria 

 (*FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O QUARTEL DE MONTE REDONDO) 

2.500,00 € 

*53,62€/mês 

Associação Artística e Cultural Rosas do Liz   1.500,00€ 

Grupo Desportivo e Recreativo do Casal Novo 600,00 € 

Fábrica da Igreja Paroquial de Monte Redondo 519,60 € 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1054 Monte Redondo 300,00 € 

Associação Tuning Brothers   250,00€ 

Centro Hospitalar Leiria. E.P.E 1.000,00€ 

 

Expediente Geral e Serviços Administrativos  

 Abertura do Balcão Único de Atendimento do Município de Leiria, na Sede da Junta de 

Freguesia. 

 Participação no XXI Congresso da Associação Nacional de Freguesias com a apresentação 

de duas moções: 

o Cancelamento imediato dos Contratos de Prospeção e potencial exploração de 

hidrocarbonetos em Portugal; 

o Investimento definitivo nas Estradas Nacionais de Portugal, responsabilidade 

das Infraestruturas de Portugal; 
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As moções foram subscritas por várias Freguesias do Distrito de Leiria. A primeira foi aprovada 

com 19 votos contra, 435 abstenções e 165 votos a favor. A segunda moção foi aprovada com 

três abstenções.  

 Adaptação dos serviços de atendimento administrativo às regras do Estado de 

Emergência; 

 Horário adaptado do serviço dos CTT ao Estado de Emergência mas sem qualquer 

interrupção ao seu funcionamento durante este período, valorizando, desta forma as 

necessidades da população e das empresas da nossa Freguesia. 

Passamos a expor, de forma sumária, as atividades desenvolvidas no período em análise 

pelos serviços administrativos da Junta de Freguesia:  

 

Monte Redondo, 10 de maio de 2020 

A Presidente da Junta 

Céline Moreira Gaspar  

Apreciação da Assembleia de Freguesia na sessão ordinária de 29 de maio de 2020 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

Paulo Azinheiro Pedrosa Gaspar 

SERVIÇOS # 

Provas de vida 181 

Atestados 26 

Declarações Diversas 34 

Faturas / Notas de Recebimento 1184 

Correio enviado 655 

Correio recebido 1759 

Licenças de Atividades Ruidosas de Caráter Temporário que respeitem a Festas 

Populares, Romarias, Feiras, Arraias e Bailes 
2 

Atendimento ao Público 1269 

Funerais 13 

Atendimento do Executivo 70 


