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INTRODUÇÃO  

No cumprimento da alínea a) do nº 1 do artigo 9º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, alterada pela Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, apresenta, para o exercício de 

2021, as Grandes Opções do Plano nas quais enquadra o Plano de Atividades, o 

Orçamento da Receita e da Despesa e o Plano Plurianual de Investimentos. Nestes 

documentos, a Junta de Freguesia explana a estratégia definida para o ano civil 2021, 

mantendo a linha estratégica de investimento adotada nos últimos anos.  

Estamos conscientes que a pandemia de COVID-19 que assolou o mundo em 2020 terá, 

ainda, repercussões durante o exercício de 2021 e, neste contexto, a Junta de Freguesia 

desenvolverá a sua atividade sempre com um sentido de responsabilidade perante os 

cidadãos, sobretudo, no domínio social e da promoção do bem comum – a saúde 

pública.   

Em 2021, a Junta Freguesia da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira 

continuará a estratégia encetada, continuando a política de melhoria contínua do nível 

de serviço prestado aos cidadãos, no conjunto de competências que tem a seu cargo, 

referindo que assume para este exercício duas novas competências delegadas: 

aquisição, colocação, manutenção e conservação de placas toponímicas e sinalização 

vertical não iluminada e a realização de obras no domínio público.  

As opções que se apresentam nesta compilação de documentos é condicionado pelos 

fundos legalmente atribuídos, cujas principais receitas têm origem no Fundo 

Financiamento de Freguesias (FFF), nos Contratos Interadministrativos com a Câmara 

Municipal e, este ano pela primeira vez, nas transferências de recursos relacionadas com 

a Transferência de Competências definidas conforme o Decreto-lei nº 57/2019, de 30 

de abril.  

Salienta-se, ainda, que o próximo ano no âmbito do Regulamento de Apoio às Freguesias 

contempla duas linhas principais de orientação: apoio a atividades e apoio ao 

investimento. Neste âmbito, estão previstos cerca de 25 mil euros para atividades de 

gestão corrente, que serão, sobretudo, aplicados nas atividades de apoio à família em 

períodos não letivos, nas atividades de apoio e promoção do envelhecimento ativo, na  
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edição e impressão do Notícias de Monte Redondo e Carreira, na gestão de conteúdos 

da comunicação da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira.  Neste contexto, 

a Junta de Freguesia terá a capacidade de realizar alguns investimentos em património 

próprio, e pretende, neste exercício, iniciar um investimento estruturado para 

construção do futuro Parque de Lazer e Atividades Desportivas “Dona Marquinhas”. No 

Plano Plurianual de Investimentos e no Orçamento será possível identificar todas as 

opções para estes apoios, assumindo, este órgão, o investimento de receita própria um 

total de 15%  do total previsto pela Câmara Municipal de Leiria, uma vez que o apoio se 

firmará nos 85% do investimento total.  

Tal como no exercício anterior, a Junta de Freguesia prosseguirá a prioridade sobre os 

programas já em funcionamento, no sentido de continuar a promover o incremento de 

beneficiários abrangidos pelos mesmos, assim como desenvolvimento de programas 

transgeracionais. Pretende-se, ainda, consolidar a oferta educativa, cultural e 

desportiva, pelo estímulo junto das crianças e jovens locais, nos desafios nestes vários 

âmbitos e através do apoio às escolas básicas, jardins de infância, associações e 

coletividades da Freguesia, contribuindo para a promoção de comportamentos e estilos 

de vida saudáveis, e fomentando de forma empenhada a democratização da prática 

desportiva e cultural. 

A visão deste executivo continuará no sentido da União das  Freguesias  de  Monte 

Redondo e Carreira ser reconhecida como um território dinâmico, atrativo e 

competitivo, onde cada habitante tenha orgulho de viver e onde cada cidadão que por 

aqui passe tenha vontade de voltar. 

O executivo continua a desenvolver todos os esforços junto da Câmara Municipal  de  

Leiria  e  demais  entidades  no  sentido  de  execução  de quatro grandes questões da 

Freguesia, sobre as quais continuaremos, em 2021, a encestar ações concretas de 

resolução: 

 Parque Empresarial de Monte Redondo. Este processo está, neste momento, do 

lado da Direção Geral das Autarquias, uma vez que após audiência de interessados 

a Câmara Municipal de Leiria encestou todos os esforços de resposta para  
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resolução. Esperamos que 2021 nos traga decisões musculadas relativamente a este 

projeto fundamental para o nosso território. Além do desenvolvimento o projeto 

de infraestruturas e o estudo de impacto ambiental, está em grande avanço a 

intervenção na Rua da Bajouca tendo já em consideração o futuro Parque 

Empresarial e que a Junta de Freguesia tem acompanhado ativamente. 

 Saneamento básico na restante área não servida por esta infraestrutura. 

Assistiremos à continuidade da construção desta infraestrutura nos lugares de 

Monte Redondo, Montijos, Lezíria, Matos, Paço, Santo Aleixo, Ribeira da Bajouca e 

Lavegadas de Cima (parte). Neste âmbito, daremos continuidade à pressão quanto 

aos restantes lugares com o intuito de ser possível a sua execução o mais breve 

possível. 

 Salinas da Junqueira. Tendo em consideração o facto de terem sido já lançados dois 

concursos públicos que não teve concorrentes para execução, a Câmara Municipal 

de Leiria prevê no início de 2021 lançar um procedimento de consulta prévia no 

sentido de vir a ser possível obter uma proposta de execução da respetiva obra. 

 Requalificação da Estrada Nacional 109-9. O projeto de execução da Ciclovia está 

finalizado, no entanto, aguarda-se a autorização da parte das Infraestruturas de 

Portugal com a qual a Câmara Municipal de Leiria  terá de realizar um acordo de 

execução, para ser possível o lançamento do concurso da obra. 

  Requalificação da Estrada Nacional 109, cuja competência é das Infraestruturas de 

Portugal e, que apesar de os inúmeros contactos por parte da autarquia e até da 

população, continua a ter uma atitude de inércia sobre as grandes problemáticas 

desta. Está a Junta de Freguesia a pressionar para que seja possível realizar 

investimentos na área da circulação pedonal nesta via aquando as obras de 

saneamento básico previstas para todo o troço desta via nacional.  

Neste contexto, neste documento pretende-se, ainda, formular uma linha orientadora 

do trabalho que o executivo pretende realizar ao longo do próximo exercício, tendo uma 

base realista relativamente às condições financeiras da Junta de Freguesia. As principais 

linhas de orientação e de ação assentam nas seguintes áreas: 
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 Educação 

 Ambiente 

 Investimento e Manutenção do espaço público 

 Gestão do Património 

 Cultura, Desporto e Associativismo 

 Ação Social 

 Comunicação e Serviços 

 

Monte Redondo, 21 de dezembro de 2019 

A Presidente Junta de Freguesia 
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EDUCAÇÃO  

Estabelecida como prioridade ao longo dos últimos anos, a Educação continuará a ser 

um ponto em foco na atividade da Junta de Freguesia no exercício 2021. Neste contexto, 

pretende-se: 

 Manter o fornecimento de expediente de limpeza, de acordo com o estipulado 

no Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

 Manter a coordenação do serviço de Almoços, Atividades de Animação e Apoio 

à Família do Pré-escolar e Complemento de Apoio à Família do 1º Ciclo. 

 Manter a colaboração nas diversas atividades pedagógicas promovidas pelas 

Escolas, nomeadamente nas hortas pedagógicas, dia da criança, dia do bolinho, 

carnaval, entre outros. 

 Manter prémio aos melhores alunos do 2º, 3º ciclos e secundário do Colégio Dr. 

Luís Pereira da Costa (atividade promovida pela própria Escola que solicita apoio 

à Autarquia) 

 Festa de Natal das crianças da Freguesia. 

 Receção de alunos de cursos profissionais e licenciaturas, em fase de estágio. 

 Desenvolvimento do Programa de Férias Divertidas durante os meses de junho, 

julho, agosto e setembro. 

 Desenvolvimento de Programas de Interrupção Letiva de Natal, Carnaval e 

Páscoa. 

No que respeita à intervenção do Parque Escolar da Freguesia prevêem-se concretizar 

os seguintes projetos: 

 Manutenção e pequenas reparações de acordo com a Delegação de 

Competências em vigor com a Câmara Municipal de Leiria. 

 Requalificação das casas de banho da EB1 da Carreira. 
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AMBIENTE  

Cada um de nós depende do saudável meio ambiente e neste contexto a Junta de 

Freguesia tem um papel fundamental na sensibilização da população para as questões 

de proteção da natureza. Assim, no exercício de 2021, a Junta de Freguesia prevê o 

desenvolvimento das seguinte ações: 

 Promoção de campanhas de sensibilização e proteção à natureza para as 

crianças das escolas da Freguesia. 

 Limpeza e requalificação do Coletor da Aroeira em articulação com a Câmara 

Municipal de Leiria, Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis e os 

proprietários confinantes.  

 Reforço da recolha seletiva de resíduos orgânicos em toda a Freguesia.  

 Realização de análises às águas das fontes e fontenários da Freguesia.  

 Desenvolver campanhas de adoção e sensibilização para a promoção do bem-

estar dos animais.  

 Partilhar projetos ambientais com a Câmara Municipal de Leiria e as escolas da 

Freguesia.  

 Colaborar com o sistema de proteção civil e de combate a incêndios, 

nomeadamente com a 5ª Companhia de Monte Redondo dos Bombeiros 

Voluntários de Leiria. 

 Desenvolvimento do Projeto “Aldeias Seguras” em articulação com o CLDS4G – 

Sentir o Território e o Departamento Municipal da Proteção Civil. 

 Projeção de espaço fechado e vigiado de recolha seletiva de resíduos 

domésticos. 
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INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO  

O investimento e manutenção do espaço público é suportado substancialmente pelos 

contratos interadministrativos com a Câmara Municipal de Leiria e ao longo dos anos 

tem incidido principalmente na requalificação e pavimentação de diversos arruamentos. 

O ano 2020 foi um ano atípico que não permitiu a execução prevista e as pavimentações 

apenas terão início no exercício de 2021 e que incluirão a requalificação de diversos 

arruamentos, nomeadamente: 

 Rua da Estação em Monte Redondo 

 Rua Fonte da Cortiça no Grou 

 Rua da Quinta no Graveto 

 Rua Principal na Carreira 

 Rua Cova da Rainha na Carreira 

 Rua do Barreirão na Carreira 

 Rua e Travessa Costa do Sol na Carreira  

 Rua da Rampa na Carreira 

 Rua do André no Casal Novo 

 Beco do Campo nos Montijos 

 Travessa do Serrano na Lage 

 Rua do Rouxinol na Lage 

 Rua Nova na Aroeira 

 Rua Fonte dos Silvas nas Lavegadas 

 Parte da Rua do Brejo em Fonte Cova 

Para o exercício de 2021, a Junta de Freguesia pretende desenvolver e concretizar vários 

projetos em parceria com a Câmara Municipal de Leiria neste âmbito, nomeadamente:  

 Limpeza e manutenção de bermas e valetas.  

 Manutenção dos espaços ajardinados da Freguesia.  

 Construção de ciclovia e passeio desde o Colégio Dr. Luís Pereira da Costa até à 

Aroeira.  

 Construção e requalificação de valetas em diversos arruamentos na Freguesia. 
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 Acompanhamento da execução da rede de drenagem de águas residuais 

domésticas dos lugares de Monte Redondo (parte), Santo Aleixo, Paço, Ribeira 

da Bajouca, Lezíria, Montijos, Matos, Lavegadas de Cima (parte) e reabilitação da 

rede de distribuição de água do reservatório de Monte Redondo (zona alta). 

 Continuação da requalificação do Largo 30 de Junho na Carreira. 

 Requalificação do Largo dos Combatentes em Monte Redondo. 

 Acompanhamento da Requalificação das Salinas da Junqueira. 

 Acompanhamento da Requalificação do exterior do Pavilhão Desportivo 

Municipal da Carreira e substituição do piso interior do respetivo equipamento.  
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GESTÃO DO PATRIMÓNIO  

O património da Freguesia é fundamental para o melhor funcionamento dos serviços da 

autarquia pelo que no exercício de 2021 a Junta de Freguesia prevê executar alguns 

investimentos nos edifícios sua propriedade:  

 Gestão, conservação e promoção da limpeza dos Cemitérios.  

 Finalização da construção de elevador no Centro de Saúde de Monte Redondo. 

 Concretização de uma biblioteca e arquivo da Junta de Freguesia na EB1 da 

Sismaria. 

 Construção de parque infantil em Fonte Cova e no Casal Novo. 

 Melhoramento das escolas encerradas para que possam ser utilizadas pelas 

associações da Freguesia.  

 Requalificação de Fontes e Lavadouros da Freguesia. 

 Manutenção e aquisição de mobiliário urbano. 
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CULTURA ,  DESPORTO E ASSOCIATIVISMO  

O ano 2020 ficou marcado por uma série de ações forçadas pela pandemia e que 

incluíram várias áreas de intervenção, nomeadamente na cultura mas de uma forma 

reinventada. Em 2021, a Junta de Freguesia prevê manter algumas das ações que já têm 

sido realizadas ao longo dos vários exercícios e as que o exercício de 2020 despoletou:  

 Apoio financeiro e não financeiro às diversas Associações da Freguesia.  

 Criação de um percurso pedestre ao Património Natural da Freguesia.  

 Desenvolvimento de atividades culturais em articulação com a Filarmónica e os 

Ranchos da Freguesia para momentos de animação nos vários lugares da 

Freguesia – Cultura em Movimento.  

 Cultura ON – diversas iniciativas de promoção da atividade cultural através dos 

meios online disponíveis.  

 “Natal em Movimento”  
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AÇÃO SOCIAL  

O papel social da Junta de Freguesia tem relevo significativo pela sua proximidade à 

população e consequente capacidade de identificação de questões delicadas junto das 

famílias e cidadãos. Neste contexto, a autarquia prevê, neste âmbito, promover diversas 

ações, nomeadamente:  

 Atendimento da população com dificuldades financeiras e reencaminhamento 

de cada caso para as diversas entidades, nomeadamente Segurança Social e 

Gabinete de Ação Social do Município de Leiria em articulação com o CDLS4G – 

Sentir o Território.  

 Disponibilização das instalações da Junta de Freguesia para a realização de várias 

ações de formação cofinanciadas dirigidas à população desempregada.  

 Aceitação de cidadãos condenados a cumprirem pena de "prestação de serviço 

comunitário à Freguesia" por solicitação do Tribunal.  

 Colaboração com a Conferência S. Vicente Paulo, a Comissão Social Inter-

Freguesias e o Gabinete de Ação Social do Município de Leiria na intervenção 

junto das famílias mais carenciadas.  

 Jiga joga sénior para utentes do Centro Social Nossa Senhora da Piedade, 

Censocar e todos os maiores de 55 anos.  

 Promover atividades entre o programa Férias Divertidas e a população sénior da 

Freguesia. 

 Almoço de Natal Sénior 2021, adaptando a iniciativa caso a saúde pública o 

obrigue. 

 Promover ações de sensibilização e rastreios no âmbito da saúde.  

 Promover ações de esclarecimento para séniores e familiares no âmbito da 

segurança, prestação de cuidados, entre outros. 

 Desenvolvimento de diversas atividades no âmbito social em articulação com o 

CLDS4G – Sentir o Território.   
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COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS  

O executivo da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira 

tem como base orientadora a qualidade do serviço público prestado assente nas boas 

práticas e numa humanização que se pretende verdadeiramente efetiva e de acordo 

com a legislação autárquica. Neste âmbito, o objetivo da Junta de Freguesia em 2021 é:  

 Manter a atualização do website e das redes sociais da Freguesia, assim como a 

cobertura e registo escrito e fotográfico de todas as atividades da Junta de 

Freguesia.  

 Manter a edição e publicação do Notícias de Monte Redondo e Carreira.  

 Apoiar as associações da Freguesia, nomeadamente no desenvolvimento de 

cartazes e divulgação das suas atividades.  

 Manter o Espaço Cidadão.  

 Realizar o atendimento ao público em horário alargado.  

 Emitir atestados nos termos da lei.  

 Certificar documentos originais.  

 Executar as operações de recenseamento eleitoral.  

 Organização das eleições Presidenciais e Autárquicas. 

 Proceder ao registo e ao licenciamento de cães perigosos e potencialmente 

perigosos.  

 Realizar os procedimentos administrativos devidos relativamente às aquisições 

de bens e serviços e empreitadas de acordo com a legislação em vigor.  

 Continuação da implementação do Regulamento de Proteção de Dados. 

 Manter os serviços dos CTT. 

 Manter os serviços do Balcão Único de Atendimento Municipal. 
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