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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento pretende dar conta das atividades desenvolvidas no período 

compreendido entre o dia 1 de maio e 18 de junho de 2021. 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.  

De referir que as ações relacionadas com o Plano de Contingência COVID-19 estão integradas 

neste relatório, estando, sobretudo, adjacentes à ação corrente da Junta de Freguesia.   
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Educação 

 

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

(AAAF) com todos os cuidados recomendados. De referir que este serviço funciona, 

agora, com um número de recursos superior para fazer face às regras emanadas pela 

Direção Geral da Saúde no âmbito do combate à COVID-19;  

 Acompanhamento da implementação do Plano de Contingência COVID-19 de cada uma 

das escolas do Pré-escolar e 1º Ciclo da Freguesia; 

 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; 

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

Estabelecimentos de Ensino da Freguesia, acrescentando todos os produtos necessários 

para cumprir orientações da DGS para desinfeção dos espaços escolares;  

 Coordenação e execução dos almoços nos Jardins de Infância no âmbito do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências com a Câmara Municipal de Leiria; 

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

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

 Preparação dos procedimentos tendo em consideração a descentralização de 

competências, nomeadamente quanto à manutenção e pequenas reparações nas 

escolas; 

 Colaboração com o Colégio Dr. Luís Pereira da Costa na organização de uma sessão de 

informação sobre o Ensino Profissional; 

 Colaboração com o transporte das crianças do Centro Escolar para a Assembleia dos 

Pequenos Deputados; 

 Colaboração na comemoração do Dia da Criança realizada no Motor Clube; 

 Colaboração com o Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel com a intervenção 

sobre temas como Órgãos Autárquicos, Eleições Autárquicas e Orçamento Participativo 

Municipal junto dos alunos de 9º ano da Escola Básica e Secundária Rainha Santa Isabel;    

 Início da organização das Férias Divertidas de acordo com todas as recomendações da 

DGS. 
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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; 

 Comunicações assíduas 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; 

 Continuação 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"; 

 Ações de formação cofinanciadas dirigidas à população desempregada realizadas pela 

Soprofor e E-form@tic; 

 Continuação da Feira dos 29 e cumprimento do Plano de Contingência, de acordo com 

as recomendações da DGS, tendo sido realizadas alterações ao mesmo permitindo 

melhorar o acesso a este local; 

 Participação e acompanhamento na visita à Freguesia do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Leiria e do Senhor Vereador das Obras Municipais; 

 Participação na homenagem ao Padre Marco Brites, no Largo D. Maria Emília Gomes, nas 

Lavegadas.  

 

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; 

 Colaboração com a Comissão Municipal de Toponímia sobre pedidos de esclarecimento 

relativos a diversos arruamentos da Freguesia; 
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 Colaboração com o CLDS 4G – Sentir o Território e com as Freguesias do Norte do 

Concelho na ação explicativa sobre o Programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras.  

 

Espaço Público  

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

diversas anomalias no espaço público; 

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

da Freguesia com indicação de intervenções complementares em vários arruamentos.  

 Participação nas reuniões de obra com o Vereador das Obras Públicas, Diretor do SMAS 

e responsável da empresa Lusosicó para análise das intervenções no âmbito da 

Construção da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas dos Lugares de Monte 

Redondo (parte), Santo Aleixo, Paço, Ribeira da Bajouca, Lezíria, Montijos, Matos, 

Lavegadas (parte) e Reabilitação da Rede de Distribuição de Água do Reservatório de 

Monte Redondo (zona alta); 

 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; 

 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; 

 Acompanhamento das obras de Requalificação do Largo Combatentes da Grande Guerra; 

 Acompanhamento da obra de requalificação da Rua da Estação, em Monte Redondo; 

 Acompanhamento das obras de Requalificação da Fonte e Lavadouro, na Carreira; 

 Participação em reunião de obra com a Câmara Municipal de Leiria e o empreiteiro e 

acompanhamento das obras de Requalificação e Pavimentação de Vias na Freguesia; 

 Início das obras de Requalificação do Parque Infantil de Fonte Cova. 
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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 Associações e Instituições da Freguesia para organização da segunda edição 

do Festival de Teatro Comunitário na nossa Freguesia realizado pelo Leirena Teatro – 

Companhia de Teatro de Leiria – Festival Novos Ventos 2021; 

 Colaboração com o Município de Leiria na divulgação do projeto “Freguesias em 

Movimento”; 

 Participação no 37º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Leiria; 

 Organização do “Dia do Brincar” na Freguesia em conjunto com o projeto Jiga Joga – 

Psicomotricidade; 

 

Apoios concebidos às Associações no período em apreço:  

Associação/Evento Valor 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria 

(*APOIO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO QUARTEL) 

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

240,54 €* 

*53,62€/mês 

 

Expediente Geral e Serviços Administrativos  

 Procedimento e adjudicação para a Requalificação do Parque Infantil de Fonte Cova. 

 

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

pelos serviços administrativos da Junta de Freguesia:  

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

 

 

Monte Redondo, 21 de junho de 2021 

 

A Presidente da Junta 

 

Céline Moreira Gaspar  

 

Apreciação da Assembleia de Freguesia na sessão ordinária de 30 de junho de 2021 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

Paulo Azinheiro Pedrosa Gaspar 

SERVIÇOS # 

Provas de vida 35 

Atestados 9 

Declarações Diversas 16 

Faturas / Notas de Recebimento 528 

Correio enviado 583 

Correio recebido 846 

Licenças de Atividades Ruidosas de Caráter Temporário que respeitem a Festas 

Populares, Romarias, Feiras, Arraias e Bailes 
0 

Atendimento ao Público 571 

Funerais 7 

Atendimento do Executivo 36 


