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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020 
 

Preâmbulo 

De acordo com o preceituado na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, no nº 1, alínea a) do art.º 16º, 

incube a Junta de Freguesia de uma série de responsabilidades constantes em documento 

designado por Opções do Plano e proposta do Orçamento para 2020. 

 Entende-se assim a continuidade de uma política económica consolidada e em respeito pelos 

princípios de boa administração e dos dinheiros públicos. 

 A procura consensual entre todas as forças políticas representativas na Freguesia, está também 

espelhado na proposta que aqui apresentamos, respeitando não só o estatuto da oposição previsto 

em sede da lei vigente, como também constituindo um valor referencial e aglutinador de visões 

diferentes com um objetivo comum, melhor qualidade de vida dos residentes em Regueira de 

Pontes. 

 Apesar dos constrangimentos orçamentais, procurar-se-á continuar com uma política de rigor 

num quadro económico de grande exigência, na execução dos protocolos de descentralização de 

competências encetados com o Município de Leiria.  

Continuaremos a desenvolver políticas sociais de proximidade, permitindo a inclusão na 

sociedade dos mais fragilizados, jovens e idosos da freguesia.  

A Educação é primordial para uma sociedade socialmente responsável, neste contexto não só 

através das competências que nos estão delegadas, como fruto de novos desafios que caminham 

para uma descentralização abrangente, é nosso propósito dotar a Junta de mecanismos 

necessários para uma resposta eficiente e eficaz.  

Também as Escolas de Música e de Dança da Filarmónica de Chãs, são valores fundamentais que 

a Freguesia deve continuar a apoiar, porque constituí um veículo cultural de grande relevância e 

reconhecimento junto de todos aqueles que a procuram não só na freguesia e concelho, mas 

também noutras partes do país. Queremos continuar a apoiar iniciativas culturais que constituam 

um valor promocional da freguesia e do concelho.  

 A aposta no reforço da identidade territorial é primordial, e todas as ações de promoção quer 

visem esse princípio, constituem para este executivo uma mais valia. Entendemos assim com base 

nos pressupostos assumidos por este executivo, a continuidade da prestação de um serviço de 

qualidade, aos cidadãos residentes na Freguesia de Regueira de Pontes. 

 

 

 

 

 



 

Os Princípios da Instituição  

 

Visão  

A Junta de Freguesia de Regueira de Pontes pretende ser uma instituição de referência, baseando 

a sua intervenção na melhoria contínua das suas práticas e na elevação da qualidade dos serviços 

prestados. 

 

Missão 

Prestar serviços de excelência a nível da área social, da educação, da saúde e da reabilitação 

promovendo a melhoria contínua da qualidade de vida da População.  

 

 Valores 

No âmbito da procura constante de respostas às solicitações dos fregueses de Regueira de Pontes, 

o entendimento de exemplos de boas práticas referenciais, pressupõem os seguintes valores;  

 

Ética  

Respeito pelos valores éticos e deontológicos relativos ao exercício das funções de modo a prestar 

um serviço digno.  

 

Rigor e Transparência 

A Qualidade “faz-se”, cumprindo as normas e procedimentos estabelecidos. O rigor técnico e a 

padronização do trabalho. Consolidar o rigor institucional através de uma relação de 

transparência e credibilidade entre todos os intervenientes.  

 

Desempenho 

Procuramos, permanentemente, aumentar o nosso nível de desempenho para executar com 

perfeição as nossas tarefas. Avaliamos com cuidado o nosso desempenho, assegurando que a 

integridade e o respeito pelas pessoas. 

 

Trabalho de Equipa 

O trabalho de equipa suporta um espírito de entusiasmo, realização e paixão pelos nossos, 

fomenta o espírito de entreajuda, permitindo que tenhamos êxito em todos os nossos 

empreendimentos.  

 

 Dinamismo 

O nosso dinamismo é complementado com a capacidade de inovar e de nos adaptar a um mundo 

em permanente mudança.  
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Inovação  

A inovação é a chave para melhorar a relação laboral. Procuramos identificar maneiras de fazer 

com que os nossos serviços sejam mais úteis e as nossas práticas e processos sejam mais eficientes 

e eficazes, de forma a satisfazer os nossos fregueses, criando diferenciação e valor acrescentado.  

 

Confidencialidade 

Guardar absoluto sigilo de todos os factos e informações relativos à vida da instituição. 

 

Integridade  

Respeitar os deveres e os direitos de todas as partes interessadas e as regras organizacionais de 

conduta.  

 

Solidariedade 

Assumir a interdependência e a ajuda recíproca para a garantia da qualidade dos serviços.  

 

Participação 

Fomentar a participação cívica constante dos fregueses na vida autárquica, como forma de 

enriquecer o princípio da democracia que deve sustentar o poder autárquico, nomeadamente as 

Freguesias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Introdução 

As “Opções do Plano e Orçamento 2020” da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes, estão 

alicerçados em objetivos definidos no início deste mandato. A perspetiva provisional de receitas 

e despesas para 2020, permite ao executivo o cumprimento estreito da execução orçamental, 

deixando alguma folga para iniciativas que surjam e se revelem importantes e exequíveis para a 

freguesia de Regueira de Pontes.  

Trata-se de um documento equilibrado na sua essência contabilística e revelador de uma ambição 

realista na sua execução, não obstante os condicionalismos de ordem financeira a que está sujeito. 

Entende o Executivo assim, no respeito íntegro pela execução do presente documento, estarem 

reunidas as condições necessárias para a sustentabilidade económico-financeira da Junta de 

Freguesia de Regueira de Pontes a curto prazo. A correta avaliação das responsabilidades da Junta 

de Freguesia deve ser efetuada tendo presente o quadro de competências que lhe estão 

consignadas pela Lei 75/2013 de 12 de setembro (Estabelece o regime jurídico das autarquias 

locais), as quais podem ser próprias ou por delegação da respetiva Câmara Municipal de Leiria.  

O documento aqui apresentado respeita a continuidade de uma política económica consolidada e 

os princípios da boa governança pública. Neste sentido, tem este executivo a preocupação plena 

no cumprimento rigoroso das propostas apresentadas anteriormente, constituindo através do 

documento proposto, um fator importante de gestão e controlo para a sua conclusão. A procura 

consensual entre todas as forças políticas representativas na Freguesia, está também espelhado 

na proposta que aqui apresentamos, respeitando não só o estatuto da oposição previsto em sede 

da lei vigente, como também um valor referencial e aglutinador de visões diferentes com um 

objetivo comum. Apesar dos constrangimentos orçamentais, procurar-se-á continuar com uma 

política de rigor num quadro económico de grande exigência, na execução dos protocolos de 

descentralização de competências encetados com o Município de Leiria. Continuaremos a 

desenvolver políticas sociais de proximidade, permitindo a inclusão na sociedade dos mais 

fragilizados, jovens e idosos da freguesia. 

No âmbito da Ação Social, a Junta de Freguesia de Regueira de Pontes mantém uma intervenção 

muito próxima com o Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes, instituição que assume um 

papel de relevo na resolução dos problemas concretos da comunidade, prestando um conjunto de 

serviços e iniciativas á população, com o objetivo de apoiar os cidadãos, na melhoria das suas 

capacidades e na resolução das suas necessidades.  

A Junta de Freguesia pretende continuar a apoiar as Associações e Instituições da Freguesia nas 

atividades culturais e desportivas.  
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Iniciativas de formação e qualificação profissional em parceria com Escolas e empresas 

certificadas para esse fim;  

Promover a cultura e o desporto, dinamizando todas as coletividades e clubes desportivos da 

freguesia;  

Apoiar a Escola de Música e escolas de dança da freguesia; 

Manter a representatividade no Conselho Geral da Escola Afonso Lopes Vieira – Gândara dos 

Olivais;  

Promover o património cultural da freguesia, junto dos alunos das escolas do 1º ciclo;  

Apoiar e ajudar a promover a organização de eventos e exposições que evidenciem a natureza 

criativa dos trabalhos das crianças das escolas da freguesia;  

Implementação do cadastro informático dos Cemitérios em suporte digital com acesso ao público;  

Preservação da zona florestal da freguesia com regras definidas na relação homem / ambiente, é 

muito importante para o equilíbrio e património ambiental da freguesia. Procuraremos para o ano 

de 2020 os seguintes objetivos ambientais:  

Aumento da promoção de iniciativas que visem a educação ambiental;  

Potenciar a relação da comunidade com os espaços florestais (iniciativas que visem a sua 

preservação enquanto património ambiental);  

Dar cumprimento à delegação de competências contratada com o município Leiria, no que 

concerne à requalificação e manutenção das vias e espaços públicos;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2020  

É propósito primordial da Junta de Freguesia para o ano de 2020 ser o elo privilegiado de ligação 

entre a Câmara Municipal de Leiria e a população, estando em permanente contacto e articulação 

com todos, no sentido de executar as infraestruturas necessárias para melhorar a qualidade de 

vida dos habitantes da freguesia. 

As ações que propomos visam promover serviços de apoio nas áreas da saúde, educação, área 

social principalmente crianças e idosos, auxiliar a atividade cultural, colaborar com as Associações 

e instituições responsáveis no que concerne às competências que, não estando diretamente afetas 

à Junta de Freguesia, contribuam para o bem-estar e dignidade dos cidadãos da Freguesia de 

Regueira de Pontes. 

Nesse sentido propomos desenvolver esforços para intervir nas seguintes áreas: 

 

INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE FREGUESIA 

• Iniciar as obras de ampliação e modificação do Edifício sede da Junta de Freguesia e 

desenvolver esforços, em articulação com a Câmara Municipal, para providenciar para que 

se possa melhorar o atendimento e responder de forma adequada e condigna às atividades 

e serviços existentes e a implementar; 

• Dinamizar o Portal da Junta, que é mais um passo muito importante na modernização 

desta Junta de Freguesia e visa promover uma maior aproximação com todos os cidadãos, 

estando em permanente contacto e articulação com todos, porque só assim 

conseguiremos contribuir para a melhoria da qualidade de vida de todos e de cada um dos 

habitantes da Freguesia. 

• Prestar apoio aos cidadãos; 

• Promover a participação, ativa e construtiva dos cidadãos, coletividades, associações ou 

outras instituições; 

 

SAÚDE 

• Continuar a acompanhar os serviços do Centro de Saúde, diligenciar junto das entidades 

oficiais para continuar a melhorar o bom funcionamento do Centro de Saúde; 

• Desenvolver Projetos em parceria com a Câmara de forma a proporcionar qualidade de 

vida dos cidadãos, nomeadamente com o prolongamento das infraestruturas junto ao rio 

Lis inseridas no prolongamento do projeto Polis; 

• Continuar a envidar esforços junto das entidades oficiais no sentido de ser obtida a 

concessão de licença para instalação de uma farmácia na freguesia. 
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EDUCAÇÃO 

• Em articulação e apoio da Câmara, melhorar as condições dos equipamentos escolares; 

• Promover a articulação com todas as escolas; 

• Continuar a apoiar a Associação de Pais nas suas iniciativas de apoio às escolas, 

designadamente atividades sócio - educativas, no âmbito da componente de apoio à 

família, em horário prolongado; 

• Promover ações de formação nas instalações da sede da Junta de Freguesia ou noutra 

instituição da freguesia.  

 

AÇÃO SOCIAL 

• Colaborar com as instituições de solidariedade social, designadamente com o Centro 

Social Paroquial, no apoio à construção de edifício que está a terminar, destinado à 

instalação de Creche; Centro de Atividades de Tempos Livres, Centro de Dia, Apoio 

Domiciliário, Residencial Sénior e Serviços de Fornecimentos de Refeições às Escolas. 

 

CULTURA 

• Promover e impulsionar iniciativas culturais em parceria com a Filarmónica de Chãs e 

Ademac. 

• Apoiar as escolas de música e de dança da Filarmónica de Chãs. 

• Continuar a promover a divulgação dos livros de autoria de escritores da freguesia de 

Regueira de Pontes. 

•  Criar uma Rede Cultural que integre associações e outras instituições da freguesia, com o 

objetivo de promover intercâmbios e parcerias entre si, potenciando públicos e 

maximizando recursos, e elaborar uma agenda comum da rede, em articulação com a 

agenda municipal. 

• Realização em articulação com as instituições e associações a comemoração do 

aniversário da freguesia.  

 

JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER 

• Apoiar as coletividades desportivas da freguesia, designadamente no desenvolvimento e 

execução dos seus projetos para melhor as infraestruturas desportivas; 

• Fomentar em articulação com a Câmara Municipal, o apoio à melhoria dos espaços 

desportivos; 

• Fomentar e apoiar atividades de desporto aos jovens e aos mais idosos, recorrendo 

sempre que possível, a instalações ao ar livre para desenvolver atividades lúdicas e de 

promoção da saúde para a população; 

• Apoiar as Iniciativas de Grupos de Jovens.  



 

 

 

INFRAESTRUTURAS E URBANISMO   

• Continuar a promover iniciativas para haver desenvolvimento de projetos de construção 

habitacional para fixação de jovens casais na freguesia; 

• Pavimentação, requalificação e construção de passeios em diversos arruamentos na 

freguesia; 

• Realizar estudo tendo em vista melhorar visibilidade no acesso à Estrada Nacional 109 

junto ao cemitério de R. Pontes; 

• Providenciar para se proceder à requalificação na distribuição das passadeiras 

sinalizando e iluminando as mais perigosas.  

• Continuar a diligenciar junto do Instituto Estradas Portugal e Câmara Municipal para 

construção de passeios que liguem o lugar da Ponte da Pedra a Regueira de Pontes.     

• Toponímia: Colocação de sinaléticas viárias indicativas e informativas de lugares, 

património cultural religioso e placas informativas de empresas existentes na freguesia; 

• Insistir junto da CCDR e Município para aumento e requalificação da zona industrial, 

criando infraestruturas de forma a captar novos investimentos empresariais para criação 

de emprego; 

• Manutenção e limpeza dos arruamentos da freguesia;  

• Manutenção e limpeza dos cemitérios; 

•  Execução de projeto tendo em vista a ampliação do cemitério de R. Pontes, através do 

terreno adquirido recentemente para o efeito; 

• Construção de Estaleiro para equipamento e materiais da freguesia; 

• Proceder ao pedido de reforço da iluminação pública para atribuição de luminárias e 

ramais em toda a freguesia; 

• Diligenciar junto dos Serviços Municipalizados para que depois da execução de vários 

ramais de águas e esgotos seja feito o tapamento das valas por via dessas obras. 

• Tomar as medidas possíveis no sentido de favorecer tendencialmente a mobilidade 

pedonal e de bicicleta, sempre em segurança; 

•  Promover a conservação e substituição de abrigos de passageiros a cargo da JF Regueira 

de Pontes; 

• Acompanhar o funcionamento da rede de transportes públicos na freguesia, procurando 

melhorar a mesma;  

PATRIMÓNIO 

• Remodelação e ampliação do Cemitério de Regueira de Pontes. 

• Reparação e Requalificação das fontes e lavadouros da freguesia. 

• Recuperação património histórico e cultural monumento Tenente Coronel Castilho Nobre. 
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AMBIENTE 

 • Promover e propor medidas de melhoria da floresta da Freguesia; 

• Desenvolver medidas de defesa ambientais; 

• Diligenciar junto da Agência Portuguesa do Ambiente para limpeza dos ribeiros da 

freguesia; 

• Fomentar ações para limpeza e requalificação florestal na freguesia, no âmbito da 

prevenção contra incêndios; 

• Melhorar a florestação da antiga feira, tornando o local mais agradável; 

• Participar ativamente em ações em parceria com a Câmara e Estado, para encontrar 

solução definitiva com objetivo do cumprimento das normas ambientais com a finalidade 

de despoluição do rio Lis, rio Lena e afluentes. 

•  Promover a Organização em parceria com as Escolas e Gabinete do Ambiente da Câmara 

Municipal de Leiria e outras entidades locais, ações de consciencialização e de formação 

sobre a temática educação e sensibilização ambiental;  

•  Sensibilização junto da População para a preservação do espaço público, para a recolha 

seletiva de resíduos, em prol da cidadania, do respeito pela comunidade e da 

sustentabilidade ambiental;  

 

SEGURANÇA 

Prevenir a criminalidade em coordenação com a Guarda Nacional Republicana, garantindo as 

condições de segurança dos cidadãos. 
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                              Aprovado pelo Órgão Executivo em 5 de dezembro 2019 

 


