
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO DA PRESIDENTE SOBRE A 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento pretende dar conta das atividades desenvolvidas no período 

compreendido entre o dia 1 de abril e o dia 12 de junho de 2019. 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.  
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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. 

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

Escolar (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF).  

 

      

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 Acompanhamento dos pedidos de intervenção da parte dos professores e 

coordenadores das Escolas da Freguesia nos estabelecimentos de ensino através da 

plataforma SICAEM e consequente reparação no Centro Escolar de Monte Redondo e 

EB1 da Carreira. 

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

Estabelecimentos de Ensino da Freguesia.  

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

Acordo de Colaboração com o Município de Leiria. 
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 Envio regular da documentação para a Divisão de Educação da Câmara Municipal de 

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

 Colaboração com os encarregados de educação na desmarcação de almoços na 

plataforma SICAEM.  

 Projeto "Jiga Joga Júnior", projeto dedicado à infância (0-6 anos), desenvolvendo 

atividades promotoras do desenvolvimento adequadas a cada faixa etária e a cada 

criança e aos seus ritmos. Esta atividade está disponível para todas as crianças que 

frequentam o JI de Monte Redondo e o JI da Carreira e não só para as crianças inscritas 

na AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família).  

 Coordenação das aulas de natação para as crianças inscritas 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.  

 Comemoração do Dia da Criança com os alunos das Escolas da Freguesia.  

 Organização do Programa "Férias Divertidas" que funcionará de 24 de junho até ao início 

do período letivo em setembro. 

 

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.  

 Visita oficial do Senhor Secretário de Estado ao Espaço Cidadão da União das Freguesias 

de Monte Redondo e Carreira.  
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 Continuamos o programa de Ginástica Sénior dirigida à população maior de 55 anos, quer 

em Monte Redondo, quer na Carreira com o projeto "Jiga Joga Sénior". Atualmente esta 

iniciativa funciona no Salão Nobre da Sede da Junta de Freguesia e na Censocar e no 

Centro Social Nossa Senhora da Piedade.  

 Ações de formação cofinanciadas dirigidas à população desempregada realizadas pela 

Soprofor e E-form@tic.  

 Continuação do projeto "Toca a Malhar". 

 Colaboração em situações sinalizadas pela Conferência São Vicente Paulo.  

 

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. 

 Levantamento de necessidades de placas de toponímia na Freguesia. 

 Acompanhamento do desenvolvimento da utilização do TRIBUS - Transporte a pedido.  

 Participação nas reuniões da Comissão Municipal de Proteção Civil.  

 Promoção de ação de sensibilização sobre Gestão de Combustíveis, Queimas e 

Queimadas no lugar da Sismaria. 

 Colaboração com a Força Aérea Portuguesa – Base nº 5 para disponibilização de espaços 

para estacionamento no dia do Festival Internacional Aéreo da Força Aérea Portuguesa 

a realizar no dia 29 de junho de 2019. 
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Espaço Público  

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

diversas anomalias no espaço público. 

 Colaboração com a Comissão Municipal de Toponímia sobre pedidos de esclarecimento 

relativos a diversos arruamentos da Freguesia.  

 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.  

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

construção da rede 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.  

 Limpeza dos Cemitérios da Freguesia.  

 Requalificação do Jardim do Centro de Saúde de Monte Redondo. 

 Limpeza da Pista de Pesca do Vale do Lis. 

  

 Limpeza do Parque de Merendas da Carreira. 

 Início da requalificação do Parque de Merendas de Monte Redondo. 

 Limpeza das Casas de Banho Públicas da Freguesia.   

 Manutenção e limpeza de alguns fontanários da Freguesia.  

 Realização de análises de água aos fontanários da Freguesia. 

 Manutenção e limpeza do Pavilhão Desportivo Municipal da Carreira.  

 Manutenção e Reparação dos Wc’s Públicos. 
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 Colocação de massa asfáltica em diversos arruamentos da Freguesia. 

 Acompanhamento das pavimentações no âmbito das obras de saneamento na Carreira 

e na Sismaria. 

 Início da construção de área ajardinada no Coletor da Aroeira. 

 Acompanhamento das obras de saneamento nos lugares de Carreira e Sismaria. 

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

 Requalificação da Sede da Junta de Freguesia (1ª 

fase).  

 Início da requalificação do Largo 30 de Junho (1ª 

fase) 

 

 

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.  

 Colaboração com a Câmara Municipal de Leiria na organização do Festival das Sardinhas 

na Praia do Pedrógão. 

 Acompanhamento do projeto Renova Museu promovido por alunos da Universidade 

Lusófona.  

 Concerto da Orquestra de Flautas do Orfeão de Leiria, Ensemble de Contrabaixo, Guitarra 

e Flauta, promovido pela Câmara Municipal de Leiria, no âmbito dos Concertos nas 

Freguesias.  
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 Colaboração na execução de arranjos exteriores do novo Complexo Desportivo do Motor 

Clube: fornecimento de materiais e de máquinas para execuções várias. 

 Colaboração Associação “Os Magníficos” na Caminhada Magnífica. 

 Colaboração com a Associação “Os Magníficos” na Festa da Criança.  

 

 Apresentação da Gala de Finalistas do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa. 

 

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) 

*53,62€/mês 

Motor Clube 1.000,00 € 

Filarmónica Nossa Senhora da Piedade 2.000,00 € 

Associação Artística e Cultural “Rosas do Liz” 500,00 € 

Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Cooperativa da Sismaria 1.500,00 € 

Grupo Desportivo e Recreativo Casal Novo 750,00 € 

Associação Tuning Brothers 250,00 € 
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Expediente Geral 

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

pelos serviços administrativos da Junta de Freguesia: 

 

Monte Redondo, 12 de junho de 2019 

 

A Presidente da Junta 

 

Céline Moreira Gaspar  

 

Apreciação da Assembleia de Freguesia na sessão ordinária de 19 de junho de 2019 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

Paulo Azinheiro Pedrosa Gaspar 

SERVIÇOS # 

Provas de vida 97 

Atestados 26 

Declarações Diversas 41 

Faturas / Guias de Recebimento 702 

Correio enviado 430 

Correio recebido 961 

Licenças de Atividades Ruidosas de Caráter Temporário que respeitem a 

Festas Populares, Romarias, Feiras, Arraias e Bailes 
2 

Atendimento ao Público 786 

Funerais 10 

Atendimento do Executivo 72 


