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Introdução
A presente Informação enquadra-se no preceituado na alínea e), n.º 2, artigo 9.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de Setembro e abrange o período compreendido entre 23 de Setembro e
15 de Dezembro de 2016.
Serviços Administrativos
Prestação de serviços de correios e telefone público, através de protocolo celebrado com
os CTT-Correios de Portugal. Por proposta dos CTT-Correios foi aprovado por
unanimidade uma Adenda ao Contrato de Prestação de Serviços do Posto de Correios de
Verride, onde são considerados novos serviços, bem como a atualização da listagem de
equipamento cedido em regime de comodato.
Prestação de serviços no Espaço do Cidadão, numa lógica de aproximar e facilitar o
relacionamento do cidadão com a Administração Pública, desburocratizando procedimentos
e aproveitando as potencialidades simplificadoras das novas tecnologias de informação.
Balanço de atribuição de alvarás, licenciamento e registo de canídeos, atestados e
documentos similares:
DESIGNAÇÃO

Agregado familiar
Prova de vida
Residência
Residência e Agregado Familiar
Ausência de transportes compatíveis com horário de formação profissional
Confrontações de prédio rústico
Registo de Canídeos
Licenças de Canídeos
Atos processados no Espaço do Cidadão

Quant.

01
13
08
01
01
01
06
43
06

Gestão Urbanística e Ambiente
Durante o período abrangido por este documento foram efetuadas reparações do piso
com massas asfálticas:
Durante o período abrangido por este documento foram efetuadas reparações do piso
com massas asfálticas:
Abrunheira – ruas Santo António, Regueirinha d’Água, Termas do Brulho, Vale Grande, Vale
Pequeno, Casa do Povo, Fonte Nova e Montarroio;
Reveles – Ruas da Igreja, Grupo Recreativo Revelense, Cerejas e do Apeadeiro
Carril – Rua Porto do Carril
Verride – Caminho Verride – Carvalhal de Azoia (limite do concelho), ruas da República,
Melhor Vista, Martinlongo, Calafates, Visconde de Verride.
Outeiro da Moura – Estrada Outeiro da Moura a Almeara e rua da Moura.
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Vila Nova da Barca – Ruas Flor da Árvore.
Caixeira – Ruas Central e das Eiras.
Foi asfaltado a totalidade do Beco dos Outeiros, em Abrunheira.

Foram efetuados trabalhos de limpeza e/ou reabertura de valetas, bermas, ruas, passeios,

passagens hidráulicas, sarjetas e sumidouros em toda a Freguesia. Procedeu-se ao corte de
vegetação espontânea por toda a Freguesia.
Procedida à aplicação de herbicida em vias urbanas da Freguesia, com recurso a produto
homologado e autorizado pela Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural.
Foram colocadas placas toponímicas da União de Freguesias em todos os limites (seis) da
União.
Intervenção junto da EDP no sentido de debelar diversas avarias na rede de iluminação
pública da Freguesia.
Rede viária rural
Realização de trabalhos em caminhos rurais:
1. Desentupimento de passagens hidráulicas, sarjetas e sumidouros em alguns caminhos
rurais da Freguesia.
2. Regularização do piso e reabertura de valetas nos caminhos da Sorraipa (Verride),
Matinha e Carregueira (Abrunheira).
3. Corte de vegetação em caminhos agrícolas de Verride, Vila Nova da Barca, Marujal e
Caixeira.
Fontes e Espaços Verdes
1. Parque de Merendas da Senhora da Saúde (Reveles): limpeza geral, com corte de relva e
das instalações sanitárias.
2. Parque de Merendas do Lavadouro (Abrunheira): Foi efectuada a limpeza geral, com
corte de relva, limpeza do tanque e das instalações sanitárias. Corte de vegetação nos
terrenos da Freguesia anexos ao Parque. Substituída uma torneira.
3. Parque Dr. António Joaquim Simões (Abrunheira): limpeza geral e corte de relva.
4. Jardim de Reveles: Limpeza do espaço.
5. Jardim Central de Verride: limpeza geral, com corte de relva.
6. Jardim do Cemitério de Verride: corte de relva e tratamento de arbustos.
7. Parque de Merendas do Outeiro da Moura: limpeza geral, com corte de relva.
8. Fonte Nova, Abrunheira: Limpeza exterior.
Cemitérios da Freguesia
Foram realizados trabalhos de limpeza nos Cemitérios da Freguesia.
Foi substituída uma torneira no cemitério de Verride.
Balanço do movimento dos Cemitérios da Freguesia, neste período de tempo:
ACTOS

Inumações
Alvarás de Concessão de Sepulturas Perpétuas
Licenças para revestimento de sepulturas perpétuas

Quantidades

07
03
02
3
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Imóveis, Terrenos, Equipamentos e Viaturas
Efetuados trabalhos de limpeza em edifícios da Junta de Freguesia: Sedes, Casa Mortuária
de Vila Nova da Barca, Instalações Sanitárias e Multiusos.
Acção Social
A Junta de Freguesia colaborou na recolha de alimentos junto da loja Martins Alimentares
e posterior distribuição de cabazes de Natal junto de famílias necessitadas da Freguesia, no
âmbito da Campanha Montemor So(u)lidário.
Tecido Associativo, Desporto e Cultura
A Junta de Freguesia está a promover, no Centro de Dia de Vila Nova da Barca, e aberto
a toda a população, um curso de “Bordados e Bainhas Abertas”.
A Junta de Freguesia aprovou um contrato com a empresa Helpidez Atividade Física,
Lda, com a finalidade de promover o exercício físico para idosos e pensionistas da Freguesia.
Esta ação está a decorrer com duas aulas semanais no salão do Centro Cultural de Verride.
Na sequência do preceituado no Regulamento de Apoio ao Associativismo, foi
disponibilizado apoio logístico às seguintes associações e instituições:
1. Associação Filarmónica União Verridense: Cedência de viatura no dia 19 de Novembro
para apoio à deslocação a Ceira para a realização de concerto.
2. Filarmónica Instrução e Recreio de Abrunheira: Cedência de mobiliário (mesas e cadeiras)
no dia 27 de Novembro para a festa/convívio do Rancho das Cantarinhas.
3. Casa do Povo de Abrunheira: Cedência de mobiliário (mesas e cadeiras) para a Festa de
Natal, no dia 18 de Dezembro.
Comunicação Institucional
Produção de conteúdos para publicação no sítio de internet, na página de Facebook e na
comunicação social.
Participação em Actividades Institucionais

O Presidente da Junta de Freguesia participou em actividades institucionais de vária
índole, a saber:
 04 de Outubro: Reunião mensal das Juntas de Freguesia com a Câmara Municipal
(Setembro). Local: Paços do Concelho de Montemor-o-Velho.
 28 de Outubro: Reunião mensal das Juntas de Freguesia com a Câmara Municipal. Local:
Paços do Concelho de Montemor-o-Velho.
 24 de Novembro: Sessão ordinária da Assembleia Municipal de Montemor-o-Velho.
Local: Paços do Concelho de Montemor-o-Velho.
 16 de Dezembro: Reunião do CLAS (Comissão Local de Acção Social). Local: Paços do
Concelho de Montemor-o-Velho.
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