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Rua da Carreira: abertura de caixa para pavimentação
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Introdução

Caminho dos Cadoiços a Sevelha
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Centro de Dia de V. N. da Barca

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 14 de
Setembro e 10 de Dezembro de 2015.
Serviços Administrativos

Prestação de serviços de correios e telefone público, através de protocolo celebrado
com os CTT – Correios de Portugal.
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
Agregado familiar e residência
Certidão de eleitor
Família numerosa
Habilitações literárias
Para emissão de Cartão “Montemor Sénior”
Prédio construído anteriormente a 1951
Proprietário de equipamento agrícola
Prova de vida
Reconhecimento de assinatura
Residência
Residência e ausência de horários compatíveis com acções de formação
Residência em tempo escolar
Responsável por acompanhamento hospitalar
Toponímia
Registo de Canídeos
Licenças de Canídeos
Licença de atividades ruidosas de carácter temporário que respeitem a festas
populares, romarias, feiras, arraiais e bailes
Atos processados no Espaço do Cidadão

Quant.

04
04
05
01
01
01
01
01
27
01
08
06
01
01
01
08
75
01
16
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Gestão Urbanística e Ambiente

Durante o período abrangido por este documento foram efetuadas reparações do
piso com massas asfálticas:
Abrunheira - ruas do Vale Pequeno (2 rasgos), das Quintas (rasgo), da Fonte Nova (3
abatimentos), da Regueirinha d’água (vários abatimentos na rede de saneamento) e do
Ribeiro (rasgo de saneamento e regularização do piso), Largo da Nogueira
(pavimentação integral, após construção de ramais de saneamento) e Beco da Sociedade
Velha (rasgo);
Reveles - ruas do Apeadeiro (2 rasgos e vários setores de piso degradado), N.ª Senhora
do Ó (reparação geral), Grupo Recreativo Revelense (reparação) e das Cerejas
(reparação e rasgos);
Verride - rua de Martinlongo (1 rasgo, 1 abatimento e piso degradado junto à passagem
de nível), Igreja de N.ª Senhora da Conceição (rasgo em calçada), largo Dr. José
Cristino (rasgo), largo de S. Sebastião (regularização de piso), e estrada de Verride ao
Carvalhal de Azóia (reparação geral);
Outeiro da Moura - estrada de Almiara ao Outeiro da Moura (reparação geral);
Caixeira - Rua Central (3 rasgos) e do Outeiro (rasgo).
Vila Nova da Barca - ruas da Carreira (reparação geral) e da Flor da Árvore (rasgo).

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

passagens hidráulicas, sarjetas e sumidouros em toda a Freguesia. Destaque para a
continuação dos trabalhos de limpeza da linha de água que atravessa a povoação da
Caixeira, com remoção de vegetação invasiva, lamas e inertes, para a reparação geral do
piso e limpeza de bermas do estradão de Almiara a Sevelha e a limpeza de bermas na
estrada do Outeiro da Moura.
Efetuada a reparação da escada do caminho pedonal de acesso à estação de Verride
pela rua de Martinlongo.
Nas ruas Escola Primária/Fonte Nova procedeu-se ao corte de vegetação.
Procedida à aplicação de herbicida em todas as vias urbanas da Freguesia
necessitadas, com recurso a produto homologado e autorizado pela Direção Geral da
Agricultura e Desenvolvimento Rural.
Obras de construção civil em Passeios e Valetas:
1. Construção de cerca e 10 metros quadrados de passeio na rua da Fonte Nova
(Abrunheira).
2. Reparação de passeio (1 metro quadrado) na rua da Casa do Povo (Abrunheira).
3. Substituição de tampa de caixa coletora de águas pluviais na Rua da Fonte Nova
(Abrunheira).
Intervenção junto da EDP no sentido de debelar diversas avarias na rede de
iluminação pública da Freguesia.
Tendo esta Junta de Freguesia recebido dezenas de reclamações de munícipes
visando o restabelecimento de iluminação pública em algumas ligações entre lugares
desta União de Freguesias; porque considera essas reclamações pertinentes e tendo a
própria Junta de Freguesia, em tempo oportuno apresentado um mapa de desligamento
alternativo; foi deliberado apresentar à Câmara Municipal de Montemor-o-Velho um
pedido de reposição de iluminação pública nas seguintes vias: Ligação
Abrunheira/Verride (PT’s 10 e 196): Existem 14 luminárias consecutivas desligadas.
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Trata-se duma via com bastante trânsito automóvel pelo que manutenção de toda essa
zona sem iluminação favorece a insegurança rodoviária e pessoal, pelo que se solicitou a
reposição em funcionamento de, pelo menos, 4 ou 5 luminárias; Ligação Verride/Vila
Nova da Barca (PT 60): Existem 6 luminárias consecutivas desligadas. É uma via muita
utilizada para caminhadas noturnas por habitantes destas localidades, pelo que a
inexistência de iluminação pública afeta a segurança dos munícipes que a utilizam. Para
esta via solicitou-se a reposição de, pelo menos, 2 luminárias; Ligação Vila Nova da
Barca/Caixeira (PT 84): Existem 8 luminárias consecutivas desligadas. Para melhorar a
segurança de pessoas e veículos propõe-se a reposição de, pelo menos, 2 luminárias.
Rede viária rural

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realização de trabalhos em caminhos rurais:
S. Nicolau (Abrunheira): Desobstrução de passagens hidráulicas, reparação de uma
secção de piso e corte de vegetação.
Corte de vegetação: caminhos do Fejaco, Trás do Pinhal e Relvas (Abrunheira), do
Requeixo (Verride) e de vários caminhos do Monte de Presalves.
Corte de árvore tombada devido ao mau tempo no caminho dos Cadoiços ao
Brulho (Verride); corte de árvores e arbustos para permitir a passagem do cortasilvas no caminho das Relvas (Abrunheira)
Beneficiação e reparação geral em todo o percurso do caminho dos Cadoiços ao
Brulho (Verride).
Beneficiação do piso nos caminhos dos Lavradios e Vale Salgueira (Abrunheira).
Limpeza e corte de vegetação do caminho pedonal da Caixeira à estação de Verride.
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.
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; corte de palmeira
afetada pelo “escaravelho da Palmeira”.
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. Parque do Centro de Dia de Vila Nova da Barca: limpeza geral e corte de relva.
9. Chafariz de Abrunheira: limpeza do caminho de acesso e do espaço exterior da
fonte.
10. Espaços de lazer e merendas de Vila Nova da Barca: Limpeza, corte de sebes e
poda de árvores.
Cemitérios da Freguesia

Tendo em vista a modernização dos ficheiros e arquivos dos cemitérios, prosseguiu
o processo de digitalização de todos os livros de registos de inumações e as concessões
de sepulturas do cemitério de Reveles. Este trabalho estender-se-á, depois, aos restantes
cemitérios.
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Obras efetuadas nos Cemitérios:
1. Verride: Trabalhos de limpeza e embelezamento geral. Reconstrução de secções de
muretes do talhão n.º 9. Reconstrução de passeio em cimento e do acesso exterior
em pó de pedra junto ao portão novo.
2. Reveles: Trabalhos de limpeza e embelezamento geral. Substituição de 2 torneiras.
3. Vila Nova da Barca: Trabalhos de limpeza e embelezamento geral.
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

Imóveis, Terrenos, Equipamentos e Viaturas

Quantidades

06
03
03

Efetuados trabalhos de limpeza em edifícios da Junta de Freguesia: Sedes, Casa
Mortuária de Vila Nova da Barca, Instalações Sanitárias e Multiusos.
Substituição de telhas partidas no Centro de Dia de Vila Nova da Barca.
Substituição de telhas partidas na Sede de Verride; Isolamento e pintura de uma
parede exterior, do lado do Centro Cultural; isolamento e pintura de paredes interiores
(acesso ao 1.º andar, instalações sanitárias e secretaria).
Efetuada a homologação, com a consequente atribuição de “documento único
automóvel” e de matrícula, de um dumper da Freguesia.
Acção Social e Apoio ao Consumidor

Manutenção do serviço de Centro de Dia, em Vila Nova da Barca, em colaboração
com o Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Verride.
Na sequência da solicitação de uma moradora da Freguesia, e por se tratar de um
projeto que consideramos muito interessante e que se insere no programa que
pretendemos desenvolver de apoio a politicas ativas de emprego, a Junta de Freguesia
deliberou ceder a cozinha do seu Pavilhão Multiusos para a prossecução do projeto de
negócio (confeção de compotas caseiras) desenvolvido ao abrigo do programa Provia
do IEFP. A cedência das instalações não poderá comprometer a sua cedência para
atividades associativas e da, própria Junta.
Integração de um cidadão residente na Freguesia no cumprimento de trabalho
comunitário por decisão judicial.
No âmbito do projecto de incentivo à natalidade “Enxoval do Bebé”, foi atribuído
subsídio a dois cidadãos residentes na União de Freguesias.
Colaboração com a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho na organização da
Festa de Natal para Idosos, nomeadamente através da concessão de transporte e
enquadramento dos idosos da Freguesia participantes e não integrados em instituições
sociais.
A Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho vai apresentar candidatura ao
Projeto RLIS- Rede Local de Intervenção Social. Tendo em conta a especificidade do
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projeto e a dimensão geográfica, a Santa Casa da Misericórdia pretende desenvolver o
referido projeto em parceria com outras entidades, rentabilizar recursos e
conhecimentos, fomentar a cooperação. Propiciar a proximidade aos serviços e a
intervenção conjunta na intervenção social. Na sequência destes pressupostos a Junta
de Freguesia deliberou aprovar um Compromisso de Parceria para execução do Projeto
RLIS - Rede Local de Intervenção Social, nomeadamente através da cedência de espaço
para a realização do atendimento e acompanhamento social descentralizado.
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.
A Junta de Freguesia está a participar no II Torneio Inter Freguesias de Futsal,
promovido pela Câmara Municipal de Montemor-o-Velho.
Resultados alcançados neste período: União.AVV – Tentúgal (8-2), União.AVV –
Liceia (4-3, para a Taça), União.AVV – Meãs (2-2) e União.AVV – Carapinheira (1-3).
Na sequência do preceituado no Regulamento de Apoio ao Associativismo, foi
disponibilizado apoio financeiro às seguintes associações e instituições:
1. Comissão de Festas de S. Sebastião: 200.00 €, para apoio à realização do Passeio
Todo-o-Terreno “Ver e Ide”.
2. Comissão de Festas da Senhora da Conceição: 100.00 €, para apoio à organização de
“tarde cultural”.
3. Associação Desportiva dos Caçadores da Região de Abrunheira: 150.00 €, para
apoio à organização de “Montaria ao Javali”.
Na sequência do preceituado no Regulamento de Apoio ao Associativismo, foi
disponibilizado apoio logístico às seguintes associações e instituições:
1. Associação Desportiva dos Caçadores da Região de Abrunheira: Cedência de
viaturas e material de cozinha nos dias 11 e 12 de Dezembro (apoio logístico à
realização de Montaria aos Javalis).
2. Filarmónica Instrução e Recreio de Abrunheira: Cedência de viaturas no dia 15 de
Novembro (apoio logístico à participação da Filarmónica em concerto na Casino da
Figueira da Foz).
3. Grupo Recreativo Revelense: Cedência de viaturas nos dias 25 e 26 de Setembro
(apoio logístico à participação do Rancho dos Malmequeres em Encontro de
Folclore em Maiorca e transporte de materiais de cozinha, respetivamente), 27 de
Novembro (apoio logístico para transporte de equipamentos oferecidos).
Foi deliberado aceder ao pedido de apoio para a realização do evento “Munda
Lusófono – II Encontro Literário de Montemor-o-Velho”, que decorreu nos dias 10 e
11 de Outubro, organizado pela escritora concelhia Maria de Lurdes Breda em
articulação com a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, sendo atribuída uma verba
de cem euros. Foi, também, deliberado coorganizar, no dia 10, uma sessão na Freguesia
com três das escritoras participantes. Essa sessão será realizada na sede do Grupo
Recreativo Revelense, a quem a Junta de Freguesia irá solicitar colaboração logística.
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Este encontro, que tem um caráter multidisciplinar e abrangerá, para além da literatura,
a ilustração, as artes plásticas, a música e o teatro, será dirigido a escritores, ilustradores,
artistas plásticos, contadores de histórias, músicos, atores e a público em geral. Entre
outros objetivos, esta iniciativa propõe-se a fortalecer os laços institucionais, sociais e
culturais entre os vários autores lusófonos, mas também, a pretexto da literatura, e ao
longo de dois dias de programa, pretende-se dar a conhecer o património histórico,
arquitetónico, paisagístico e gastronómico do concelho de Montemor-o-Velho através
de um programa diversificado.
Comunicação Institucional

Produção de conteúdos para publicação no sítio de internet, na página de
Facebook, na comunicação social e um flayer de divulgação dados serviços prestados
pelo Espaço do Cidadão e pelos Correios.
Participação em Actividades Institucionais

O Presidente da Junta de Freguesia participou em actividades institucionais de vária

índole, a saber:
 25 de Setembro: Sessão ordinária da Assembleia Municipal de Montemor-o-Velho.
Local: Paços do Concelho de Montemor-o-Velho.
 02 de Outubro: Reunião mensal (Setembro) das Juntas de Freguesia com a Câmara
Municipal. Local: Paços do Concelho de Montemor-o-Velho.
 30 de Outubro: Reunião mensal das Juntas de Freguesia com a Câmara Municipal.
Local: Paços do Concelho de Montemor-o-Velho.
 27 de Novembro: Reunião mensal das Juntas de Freguesia com a Câmara
Municipal. Local: Paços do Concelho de Montemor-o-Velho.

Caminho das Relvas, Abrunheira
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Caminho do Requeixo, Verride
Largo da Nogueira: pavimentação integral

Caixeira: reabertura de
passagens hidráulicas
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Caminho de Vale Salgueira, Abrunheira
Rua da Fonte Nova: reparação do pavimento

Rua da Carreira: pavimentação

Vila Nova da Barca: limpeza do
átrio do Centro de Dia

8

