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PLANO DE ATIVIDADES 2020

1. TNTRODUÇÃO:

O Executivo da Junta de Freguesia, em cumprimento da alínea a), do n.o I do artigo 9.. da Lei

n." 7512013 de 12 de Setembro, vem desta forma apresentar o Plano de Atividades para o ano 2020.

Este documento serve dois propósitos, por um lado o de identificar as atividades principais a

tealizar, mas também para demonstrar de forma clara a visão para alcançar alguns dos objetivos e

prioridades traçadas par a o mandato 2017 -202I .

Assim, esperamos poder demonstrar neste documento a nossa estratégia e as áreas de ação

prioritárias, tendo em conta que o plano de atividades que se apresenta é condicionado pelos fundos

legais atribuídos a esta Freguesia, cujas principais receitas têm origem no Fundo de Financiamento

de Freguesias (FFF) e Protocolos com o Município de Leiria.

O Aviso n." 1945312019, do Município de Leiria, sobre o projeto de regulamento de atribuição de

apoio às Freguesias e Uniões de Freguesia do Concelho de Leiria, refere que o apoio do Município

visa promover e fomentar o desenvolvimento cultural, recreativo, artístico social, educativo,

desportivo e outros de interesse para o Concelho de Leiria. Neste âmbito pretende este executivo

concoffer à verba de capital orçamentada para a nossa Freguesia até 85%o do valor da despesa

efetiva e não comparticipada, no valor de 101.249,36€ a qual está refletida no PPI - plano

Plurianual de Investimentos.

Assumimos neste Plano de Atividades a responsabilidade de executar um conjunto de

investimentos e obras, expressos no Plano Plurianual de Investimentos, dentro dos prazos previstos,

proceder aos respetivos pagamentos de acordo com os compromissos assumidos e posteriormente

dar início a novos projetos, tendo como linha orientadora os recursos que são colocados à nossa

disposição, sem que tenhamos em perspetiva de recoffer a financiamentos bancários ou outras

formas de empréstimo. É esta a nossa postura em termos de gestão pública.

Continuaremos também a apoiar as associações desportivas, culturais, recreativas e outras de

manifesto interesse público para a Freguesia, pois partilhamos uma visão abrangente sobre as

nossas responsabilidades como gestores da causa pública.

De salientar as novas delegações de competências com o Município, nomeadamente:

o Balcão Único de AtendÍmento cujos serviços a prestar são: Comunicação de queimas e de

queimadas; Requerimentos de pedidos diversos; Entrada de reclamações e sugestões; Pedido

de consulta de processos até 2006 que estejam terminados e sob a responsabilidade do

Arquivo Municipal; Pedidos de verificação e controlo metrológico; Pedidos de utilização

dos espaços do Centro Associativo Municipal, apresentados por entidades não beneficiárias.

o Manutenção da faixa de combustível nos espaços florestaÍs previamente definidos no

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) e na área
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territorial da freguesia, isto é, numa faixa lateral de terreno confinante com a rede viária,

numa largura não inferior a 10 metros, incluindo a remoção do combustível de superficie

(herbáceo, subarbustivo e arbustivo); supressão da parte inferior das copas e redução da

densidade dos povoamentos existentes.

2. AMBIENTE:

Dadas as circunstâncias com que nos deparámos no Parque Temático daLagoa, e tendo este executivo

tentado tomá-lo num local mais seguro e aprazivel, pretendemos que o mesmo continue a ser um dos

ex-líbris da Freguesia.

No ano 2019 foi alvo de algumas melhorias, nomeadamente a criação de:

o Sistema de rega;

o Sistema de drenagem de águas;

o Plantação de árvores;

o Criação de relvado;

o Construção de reservatório de água;

o Limpeza de tanques de água.

o Limpeza da encosta no lado Poente.

o Melhoria de eletrificação por passagem de cabos subterrâneos.

o Construção de uma cabine para proteção dos quadros elétricos.

o Ligação de árynpara os WC por sistema de gravidade.

Tendo algumas ¿írvores sido intervencionadas e analisadas, pretendemos no ano 2020 continuar com a

criação de condições de segurançapara se usufruir devidamente e dignamente do Parque.

Para o efeito tencionamos dar continuidade à manutenção das árvores, bem como proceder à plantação

de outras espécies. Colocação dos candeeiros de iluminação e proceder à construção de uma

churrasqueira.

Ao longo do ano 2019 foram feitas algumas intervenções voluntiárias na Charneca do Nicho,

nomeadamente de lirnpeza, aproveitamento da regeneração nafural, controlo das espécies invasoras,

tais como as acácias. Referimos também a importante intervenção do ICNF com a colocação de

Sapadores dos Bombeiros de Pombal, que em muito contribuíram para limpeza de alguns espaços

nomeadamente em zonas envolventes a edificações, no âmbito da gestão de combustíveis e que

continuarão a intervir no ano de2020.
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Um dos objetivos definidos para este executivo continua a ser a criação de condições para aceder

ao Vale das Sobreiras, bem como, a cnação de um espaço de lazer aprazível. Neste momento estão

reunidas as condições de acesso ao Vale das Sobreiras, faltando algumas melhorias e a criação de um

espaço delazer.

A promoção de iniciativas que visem a educação ambiental, nomeadamente através de atividades

culturais e desportivas, continuam a ser objetivo para o ano 2020, bem como:

o Continuação de ações de limpeza e rearbonzação, aproveitamento da regeneração natural,

controlo das espécies invasoras, nomeadamente as acácias. lrão realizar-se várias ações no ano

de2020 promovidas tanto pela Junta de freguesia como pelo ICNF; Cãmara Municipal de

Leiria e Fuga Perfeita.

o Criação de percursos pedestres.

o Colocação de placas informativas dos acessos de interesse à Charneca e espécies arbóreas.

o Tendo sido colocados bancos e mesas que estavam em falta no Parque de Merendas na

Charneca do Nicho, e reparados outros, bem como os WC, pretendemos colocar alguns

equipamentos adequados ao parque delazer.

o Continuação com o processo para renegociação com vista à aquisição da Casa do Guarda na

Charneca do Nicho.

o Requalificar e manter os espaços verdes no âmbito do Protocolo de delegação de competências

com a Câmara Municipal de Leiria.

o Promover e propor medidas de melhoria dos Espaços Verdes da Freguesia.

o Insistência com a edilidade para a instalação elimpeza de contentores de lixo.

3. INFRAESTRUTURAS E EOUIPAMENTOS:

Relativamente ao saneamento, a zoîa Norte da Freguesia, nomeadamente lugar de Vale da

Pedra e lugares limítrofes encontram-se pendentes de intervenção. Os outros lugares, ou foram

concluídos ou encontram-se em fase de conclusão.

De entre as atividades a desenvolver, salientamos:

. Limpeza e manutenção de equipamentos públicos, nomeadamente fontanários e

lavadouros.

o Apresentação à edilidade de novas instalações de luminárias e ramais elétricos, a fim de

reforçar a iluminação pública na Freguesia.

o Criação de novo parque infantil na Freguesia.
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Colocação de placas toponímicas, de lugares em falta na Freguesia, bem como de indicação

de início da Freguesia.

a Sensibilizar a edilidade na colocação de sinalização vertical e horizontal em falta.

4. ARRUAMENTOS:

o Submissão a candidaturas a Fundos Comunitários para requalificação de caminhos florestais.

o Requalificação de Amramentos de acordo com prioridades, disponibilidade financeira e

candidaturas em curso.

. Limpeza de bermas e valetas pelos vários lugares da Freguesia.

. Construção e reparação de passeios.

5. CEMITÉRTOS:

No ano de 2019 procedemos à pintura do Cemitério de Moita da Roda e iniciámos melhorias

no cemitério de Souto da Carpalhosa, dado o risco de queda de muro.

No ano 2020 pretendemos:

o Proceder ao alargamento e pintura dos Cemitérios de Vale da Pedra e Várzeas, bem

como proceder àlegalização e melhoramentos no Cemitério de Riba D'Aves.

o Manutenção e limpeza dos cemitérios.

. Colocação de placas identificativas nas sepulturas.

6. CULTURA / RECREIO:

o Apoiar as associações / coletividades da freguesia após apresentação de plano de atividades,

desde que as mesmas o justifiquem, e de acordo com as disponibilidades financeiras.

o Organização da Ortifae.

c Organização da Festa das Coletividades e Tasquinhas.

o Organização da Feira Antiga.

o Organização do Convívio Sénior.

o Organização do torneio de Futsal interassociações da freguesia.

o Gestão do Pavilhão Desportivo Municipal de Souto da Carpalhosa, de acordo com o Contrato

Interadministrativo de Delegação de Competências.

o Promover arealização de passeios pedestres e de BTT.

o Dinamizar a realização de eventos culturais para crianças e jovens da Freguesia,

nomeadamente Dia da Criança e Festa de Natal.
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7. EDUCAÇÃ.O:

o Manutenção e conservação das instalações escolares da Freguesia, no âmbito do Acordo

de Execução.

o Fornecimento de material de limpeza, de expediente geral de forma a manter-se o bom

funcionamento das escolas prés e primárias da freguesia.

o Melhorar a componente de Apoio à Família, com serviço de refeições e AAAF de Tempos

Livres.

o Ativação do Espaço Sénior da Freguesia.

8. FlìÞní^ñ^tì EDEq E l\T\/ltr \/rlt/IEl l\T.r _sERVI l-¡.lc ADMINISTRA 't-r\/¡.ìs.

I

I

I

o Participação em ações de formação relacionadas com a administração autrárquica.

. Disponibilizaçáo dos edificios da Junta de Freguesiapara ações de formação.

o Serviços disponibilizados no Espaço do Cidadão.

o Serviços disponibilizados nos CTT.

r Serviços disponibilizados no Balcão Único de Atendimento.

o Candidatura ao Instituto de Emprego e Formação Profissional para contratação de CEI+.

Esta medida destina-se a desempregados inscritos nos serviços de emprego, beneficirários do

rendimento social de inserção (RSÐ.

9. COMUNICAÇÃO:

o Manutenção do website da Junta de Freguesia.

o Continuação com o jornal Notícias da Freguesia.

IO. SERVIÇO SOCIAL:

o Apoio à comunidade, nomeadamente no atendimento aos indivíduos, detetando e auxiliando

nas suas necessidade e das suas famílias e encaminhando-os para as diversas entidades

públicas e privadas, bem como, incentivando-os a resolverem os seus problemas, tanto

quanto possível através dos próprios meios, promovendo uma atitude de autonomia e

procurando fomentar nos indivíduos um comportamento responsável.

o Continuar a colaboÍar na definição de políticas sociais, fornecendo elementos informativos.

o Participação em reuniões da Rede Social.
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o Reunir informações suscetíveis de dar resposta às necessidades dos indivíduos, e aconselhar

sobre os seus direitos e obrigações.

o Encaminhamento para o apoio psicológico às famílias mais carenciadas.

o Identificação de idosos em isolamento e casos de pobreza.

o Ativação da Comissão Social de Freguesia.

Souto da Carpalhosa, 09 de dezembro de 2019

A Presidente

(Eulália Crespo Duarte)
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