RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA JUNTA NO PERIODO
11/09/2017 a 7/12/2017

Acções do executivo da Junta de Freguesia
 Criámos condições logísticas para que o acto eleitoral de 1 de Outubro e a
sessão de tomada de posse dos órgãos eleitos para o mandato autárquico
2017/2021 decorressem com normalidade;
 Participámos na reunião convocada pelo executivo municipal com as juntas de
freguesia do concelho para definição, na generalidade, das grandes opções
para o mandato e outros assuntos comuns às freguesias;
 Mantivemos reuniões com o Departamento de Operações Urbanísticas da
Câmara Municipal de Leiria, para mediação de processos de obras particulares
na freguesia;
 Reunimos com o Sr. Vereador Ricardo Santos para análise das necessidades da
freguesia para o ano de 2018 e ponto da situação das obras em curso;
 Participámos em duas Assembleias Municipais;
 Acompanhámos, de perto, as obras em curso: Centro Escolar, Rua Principal do
Carriço, Rua Principal, Rua da Escola, Rua da Loureira e Rua dos Caetanos em
Bidoeira de Cima e reparação do CM 1038 em semi-penetração;
 Acompanhámos as obras de preparação de nova empreitada de requalificação
de arruamentos que decorrerá até final de Janeiro nas seguintes ruas: Rua dos
Covões e Rua da Felícia no Carriço, Rua Central na Texugueira, Rua do Valinho
na Mata da Bidoeira e Rua da Pereirinha, Rua de Sta. Teresa, Rua do Covão,
Rua do Vale Miguel e Rua do Cabeço em Bidoeira de Cima;
 Acompanhámos as obras de instalação de fibra óptica na nossa freguesia;
 Mediámos pequenos conflitos com proprietários e acompanhámos com
satisfação as obras de modernização de linhas e aumentos de potência
eléctrica em diversos arruamentos da freguesia;
 Participámos na sessão de divulgação do programa “Centro Qualifica”,
organizado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional de Leiria;
 Continuamos a ceder gratuitamente salas para a realização de cursos de
informática a custos reduzidos para a população sénior da freguesia;

 Cedemos uma sala na sede da Junta de Freguesia para funcionamento de um
centro de explicações. Esta cedência é a titulo gratuito, com o espaço temporal
definido até ao final deste ano lectivo e decorre da mudança da Escola do 1º
CEB para o Centro Cultural e Recreativo de Bidoeira de Baixo e Carriço, onde
funcionava este centro de explicações;
 Continuámos a política de cedência de material para execução de passeios a
quem o solicitou e assumiu a sua colocação, nomeadamente na Rua da
Pereirinha em Bidoeira de Cima e na Rua Central na Texugueira. Cedemos,
também, material para colector pluvial construido por proprietário junto à Rua
da Bidoeira em Mata da Bidoeira.

Obras executadas
Vias e arruamentos
 Limpeza de arruamentos e desobstrução e limpeza de colectores pluviais em
diversos arruamentos de Bidoeira de Cima, Bidoeira de Baixo, Carriço, Vale
Coelho, Texugueira e Mata da Bidoeira;
 Aplicação de massa asfáltica em diversos arruamentos da freguesia;
 Limpeza de passeios e arruamentos em diversas localidades da freguesia;
 Limpeza de bermas e valetas na estrada de ligação Bidoeira–Milagres, BidoeiraMata da Bidoeira, Bidoeira–Texugueira, Texugueira–Bidoeira de Baixo e no CM
1038;
 Limpeza de bermas, valetas, taludes e desobstrução de ribeiro na Rua do Carril
(ligação Bidoeira de Baixo à ETAR), tendo em vista posterior reparação em
semi-penetração;
 Reparação de aqueduto na confluência da Rua dos Patrícios com a Rua da
Bidoeira em Mata da Bidoeira;
 Construção de colector pluvial junto à Rua Principal/Rua do Carvalho .

Parques, Jardins e Cemitérios
 Manutenção e limpeza semanal dos espaços públicos da freguesia;
 Limpeza profunda, rega de árvores e pequenas reparações no Parque de Lazer
da Sapateira;

 Limpeza semanal nos cemitérios e limpeza profunda, com corte de relva e
sebes por ocasião da solenidade de Todos-os-Santos;
 Corte de relva nos cemitérios e espaços públicos da freguesia;
 Construção de sete novos covais no Cemitério de Bidoeira de Cima;
 Execução de 6 inumações.

Colectividades, associações e Instituições
 Corte de relva nos espaços exteriores das instalações da Casbi;
 Participámos na Assembleia Geral da Casbi;
 Assistimos ao Encontro de Acordeons e ao Festival de Folclore organizados
pelo Rancho Folclórico “As Tecedeiras”.

Escola e Jardins de Infância
 Fornecimento de produtos de limpeza e consumíveis de higiene para as escolas
da freguesia.
 Aquisição de livros para a Biblioteca Escolar do 1º CEB de Bidoeira de Cima.
 Corte de relva nos Jardins de Infância da freguesia.
 Pequenas reparações nos estabelecimentos escolares e em equipamentos
afectos à distribuição de refeições escolares.
 Reunimos, várias vezes, com a Comissão de Pais e Câmara Municipal para
análise de problemas diversos nas escolas e procura de soluções para os
mesmos;
 Convocámos e realizámos uma reunião com os pais e encarregados de
educação das escolas da freguesia para análise de assuntos de interesse para as
escolas;
 Atribuímos uma verba para as Festas de Natal dos Jardins de Infância da
freguesia;
 Participámos na Festa de Natal do Jardim de Infância de Bidoeira de Baixo.

Actos administrativos diversos
 Manutenção da prestação de serviços do posto dos correios na sede da junta;
 Manutenção do funcionamento do posto público de internet na sede da junta;
 Manutenção do serviço Wireless (internet s/ fios) gratuita no Centro Cultural
Bidoeira de Baixo e Carriço;
 Foram passados 42 atestados e declarações diversas.

Bidoeira de Cima, 11 de Dezembro de 2017
P'la Junta de Freguesia
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