Freguesia de Regueira de Pontes
INFORMAÇÃO
Em cumprimento da alínea x) do n.º 1 do Art.º 38.º da Lei nº 169/99, de 18 de
setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e pela Lei n.º 75/2013
de 12 de Setembro, damos conta da informação sobre a atividade exercida pela
Junta de Freguesia, durante o quarto trimestre do ano de 2018, nos meses de
outubro, novembro e dezembro, no âmbito das competências próprias ou
delegadas pela Câmara Municipal de Leiria.

GESTÃO GERAL / ATOS ADMINISTRATIVOS
 1. Emissão de atestados.
 2. Termos de identidade e justificação administrativa.
 3. Gestão dos recursos humanos ao serviço da freguesia.
 4. Formalização do Procedimento do concurso para o Quadro de Pessoal.
 5. Participação em reuniões com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria
para troca de impressões sobre as necessidades prioritárias da Freguesia.
 6. Negociação do Protocolo de Execução para a Concretização da Delegação
Legal de Competências com a Câmara Municipal.
 7. Manutenção do site da Junta de Freguesia.
 8. Reunião com Presidente da União das Freguesias de Souto da Carpalhosa
para em conjunto solicitar a repavimentação da estrada da Matoeira até à
Lameira.
 9. Reunião com o Sr. Vereador Engº Ricardo Santos e Diretor do Instituto de
Estradas do Centro para analisarmos a situação da falta de iluminação das
rotundas na E:N. 109.
 10. Colaboração com o Ministério Público – Procuradoria da República da
Comarca de Leiria, sobre processos de averiguações respeitantes a contratos
celebrados por ajuste direto pelo executivo da Junta de Freguesia anterior,
ocorridos entre 2009 e 2017.

EDUCAÇÃO
 1.Execução do contrato interadministrativo, para conservação e requalificação
dos edifícios das escolas do 1º Ciclo de Regueira de Pontes, Chãs e Jardim de
Infância
 2. Limpeza da zona envolvente das escolas.
 3. Reunião com a Associação de Pais da Freguesia de Regueira de Pontes, e
professoras das EB1 de Escolas de Chãs e Regueira de Pontes e Educadoras
do Jardim de Infância, para fazer um balanço às obras realizadas e por realizar
e também dos eventos conjuntos com todas as escolas.
 4. Participação na festa das lanternas, realizada na escola básica de Regueira
de Pontes.
 5 . Participação na descamisada realizada no Largo da Igreja, organizada pelas
escolas.
 6. Abertura do início do curso de formação do Processo RVCC – Nível
Secundário, que está a decorrer nas instalações da Junta de Freguesia.
 7. Reunião do Consultivo da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira.

DESPORTO E CULTURA
 1. Participação no Aniversário da Filarmónica de Chãs.
 2. Reunião com o Clube Recreativo de Chãs.
 3. Concerto solidário de angariação de fundos para o Centro Social.
 4. Reunião com a ADMAC tendo em vista a celebração de parcerias para
valorização e preservação do património da freguesia, designadamente
os lavadouros e fontanários públicos.
 5. Fornecimento de pó de pedra para a zona de lazer da Filarmónica de Chãs.
 6. Participação jantar de angariação de fundos da Comissão de Festas de
Regueira de Pontes.
 7. Participação jantar de angariação de fundos da Comissão de Festas de
Chãs.

REDE VIÁRIA
 1.Limpeza de diversos arruamentos na freguesia
 2. Reunião com os proprietários confinantes com a Rua da Lagoa tendo em vista
o levantamento topográfico para se proceder ao seu alargamento.
 3. Levantamento das pavimentações a realizar pelo Município em 2019
 4. Solicitamos à Camara de Leiria o fornecimento de lancil e pavês para
executar vários passeios da freguesia.

REDES ELÉTRICA / SANEAMENTO / DE ÁGUA
 1. Pedido de materiais para execução de ramal de águas pluviais do posto
médico.
 2. Envio de diversas comunicações eletrónicas à EDP para substituir as
luminárias públicas em diversos pontos da freguesia.
 3. Pedido de várias luminárias.

AMBIENTE
 1. Manutenção do jardim junto do posto médico.
 2. Colaboração com a Paróquia na conservação de espaços ajardinados da
igreja.
 3. Colaboração com a Camara na limpeza e manutenção dos contentores de
monos.

EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO URBANO
 1. Gestão, manutenção e limpeza dos cemitérios
 2. Levantamento das necessidades relativos aos abrigos de passageiros
 3. Manutenção de máquinas e equipamento.
 4. Conclusão do projeto de alteração e ampliação do edifício da sede da Junta
de Freguesia.
 5. Manutenção dos acordos de execução celebrados com a Câmara Municipal.

TOPONIMIA / SINALIZAÇÃO
 1. Levantamento de placas de identificação e de trânsito em falta,
designadamente junto às novas rotundas e diversos pontos da freguesia.

AÇÃO SOCIAL
 1. Reunião com o Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes, com
abordagem dos diversos assuntos relacionados com necessidades que
verificadas e acompanhamento da obra de construção das novas instalações.

SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
 1. Reuniões com os representantes dos proprietários do terreno confinante ao
cemitério de Regueira de Pontes, tendo em vista a sua aquisição.
 2. Reuniões com Acompanhamento do corpo clínico e administrativo do posto
médico.

ZONA INDUSTRIAL
 1. Continuação dos contactos entre a Junta de Freguesia, Camara e a AICEP na
identificação de lotes de terreno disponíveis para a instalação de unidades
industriais na Ponte da Pedra.

Regueira de Pontes, 10 de dezembro de 2018
O Presidente da Junta de Freguesia

