
FREGUESIA DE BIDOEIRA DE CIMA

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES NO PERÍODO

8/12/2017  a 19/04/2018

Acções do executivo da Junta de Freguesia

 Reunimos  com  o  Sr.  Presidente  da  Câmara  Municipal  e  com  todos  os  Srs.
Vereadores, tendo em vista a resolução de assuntos de interesse, bem como
pressionar  e  colocar  na  agenda  a  realização  de  obras  e  melhoramentos
necessários para a melhoria da qualidade de vida da população bidoeirense;

 Participámos  na  reunião  realizada  na  Câmara  Municipal  com  todos  os
presidentes  de  Juntas  e  Uniões  de  Freguesia,  para  análise,  discussão  e
colocação  no  terreno  do  plano  estratégico  para  melhoria  e  ampliação  de
parques industriais;

 Reunimos com os técnicos do Gabinete do PDM, tendo em vista clarificar as
áreas previstas para expansão de parques industriais na nossa freguesia, bem
como as condicionantes e restantes condições necessárias para implementar as
áreas industriais consignadas na revisão do PDM realizada em 2015;

 Promovemos uma reunião com proprietários de terrenos situados na zona de
expansão da Zona Industrial Sul, tendo em vista informar e colocar em marcha
os  procedimentos  necessários  à  ampliação  e  infra-estruturação  desta  área
industrial;

 Mantivemos  reuniões  com  o  Departamento  de  Operações  Urbanísticas  da
Câmara Municipal de Leiria, para mediação de processos de obras particulares
na freguesia;

 Promovemos  uma  reunião  com  a  presença  da  GNR  (Divisão  do
Ambiente/SEPNA) e de um representante da Pínea (Associação florestal), tendo



em vista sensibilizar e informar a população bidoeirense sobre necessidade e
obrigatoriedade de limpeza das florestas e zonas envolventes às povoações e
edificação isolada;

 Acompanhámos a acção no terreno, realizada pelas brigadas do GIPS/SEPNA,
para identificação de terrenos em incumprimento da lei de limpeza de florestas
e zonas  envolventes a edificado,  no âmbito do Plano de Defesa da Floresta
contra Incêndios; 

 Promovemos  e  está  em  fase  de  conclusão,  o  processo  no  âmbito  do
“Procedimento  Concursal  Comum  de  Carácter  Urgente  para  Regularização
Extraordinária  de Vínculo Precário,  para Ocupação de Posto de Trabalho na
Modalidade  de  Vínculo  de  Emprego  Público  por  Tempo  Indeterminado  ao
Abrigo da Lei  Nº  112/2017,  de 29 de Dezembro”.  Pretende-se  regularizar  o
vínculo  laboral  dos  funcionários  da  Junta  de  Freguesia,  cuja  admissão  não
cumpriu os pressupostos da lei;

 Participámos  nas  reuniões  do  “Projecto  Ágoras/  Urban  Wins”,  projecto
financiado e de âmbito europeu em que Leiria é o único município português a
concorrer,  e  que  consistiu  em  eleger  três  acções  da  área  do  ambiente  a
implementar no nosso concelho ao longo do próximo ano;

 Participámos em duas Assembleias Municipais;

 Participámos na reunião de apresentação do Plano de Cultura / 2018, realizada
no Teatro Miguel Franco;

 Participámos numa reunião do Conselho Escolar do Agrupamento de Escolas
de Colmeias (tomada de posse para novo mandato);

 Participámos  na  acção  promovida  pela  Divisão  de  educação  da  Câmara
Municipal “O Município vai à Escola”;

 Participámos numa reunião promovida pela Direcção de Finanças  de Leiria,
para formação e despiste de dúvidas referentes ao programa de apoio aos
contribuintes  para  entrega  do  IRS,  que  este  ano  terá  de  ser  entregue
obrigatoriamente via internet.  A Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima,  a
exemplo do que aconteceu nos anos anteriores, procederá à entrega do IRS de
pessoas de baixos rendimentos e que têm mais dificuldade no cumprimento
desta obrigação;

 Participámos  na reunião realizada pela Rede Social  da CIMRL (Comunidade
Intermunicipal  da  Região  de  Leiria),  para  apresentação  de  casos  de  boas
práticas na área social realizadas por agentes locais de acção social;



 Promovemos uma reunião da Comissão Social de Freguesia, a primeira deste
mandato,  com  a  presença  de  representantes  da  Câmara  Municipal,  da
Segurança Social, da GNR, Agrupamento de Escolas de Colmeias, Casbi, Grupo
Cáritas e, pela primeira vez, do Agrupamento 1209 dos Escuteiros;

 Acompanhámos com a atenção e presença necessárias, a situação do acidente
doméstico  sofrido  pelo  Sr.  Manuel  Rodrigues  (Sapateiro),  que  levou  a  um
internamento  de  cerca  de  um  mês  na  Unidade  de  Queimados  do  Centro
Hospitalar  de Coimbra e posterior internamento no Hospital  Sto.  André em
Leiria.  Promovemos,  em  colaboração  com  um  familiar  do  Sr.  Manuel,  a
aquisição e montagem de uma casa pré-fabricada, tendo em vista assegurar as
condições de higiene e habitabilidade necessárias para este habitante da nossa
freguesia; 

 Solicitámos e acompanhámos a visita à habitação do Sr. Manuel Rodrigues,
realizada  por  técnicas  da  área  social  da  Câmara Municipal  e  da  Segurança
Social, bem como da equipa GNR, Grupo de Apoio ao Idoso em situação de
isolamento;

 Acompanhámos, de perto, as obras do Centro Escolar;

 Iniciámos o processo de aquisição de terrenos junto e para alargamento do
Cemitério de Bidoeira de Cima;

 Iniciámos o processo de estudo, levantamento topográfico e projecto para a
obra de alargamento do cemitério;

 Acompanhámos as obras de construção da rede de saneamento básico na Rua
da Quinta Nova e Rua das Relvinhas nos Casais da Bidoeira;

 Acompanhámos  as  obras  de  requalificação  e  alcatroamento  dos  seguintes
arruamentos:  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;

 Estamos a acompanhar os trabalhos finais da empreitada de requalificação da
Rua Principal, Rua da Escola e estrada de ligação aos Milagres, onde está a ser
aplicada a camada de desgaste  no troço compreendido entre  a  escola e o
limite da freguesia. Os trabalhos incluem ainda a pintura de via;

 Continuamos  a  ceder  gratuitamente  salas  para  a  realização  de  cursos  de
informática a custos reduzidos para a população sénior da freguesia;



 Continuamos a ceder gratuitamente uma sala na sede da Junta de Freguesia
para funcionamento de um centro de explicações;

 Promovemos  a  prática  de  yoga,  proporcionando  as  condições  logísticas  e
cedendo  uma  sala  para  o  efeito,  tendo  em  vista  proporcionar  mais  uma
actividade  de  componente  física  e  lúdica,  diversificando  as  ofertas  de
actividades na freguesia;

 Continuámos a política de cedência de material para execução de passeios a
quem o solicitou e assumiu a sua colocação, nomeadamente na Rua de Sto.
António e Rua da Sapateira em Bidoeira de Cima e na Rua do Cinzeiro em
Bidoeira de Baixo. 

                                                             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 arruamentos das zonas industriais da freguesia;

 Colocação de lancil e construção de sistema de escoamento de águas pluviais
nas ruas de Sta. Teresa, Covão e Pereirinha (trabalhos efectuados no âmbito da
requalificação destes arruamentos);

 Colocação de sistema metálico de atravessamento pluvial  na confluência da
Travessa do Canto com a Rua do Canto, tendo em vista minimizar os incómodos
e prejuízos para utentes destas vias e habitantes das moradias vizinhas;

 Reparação e recolocação de lancil na Rua Principal do Carriço;

 Colocação de bases de cimento para colocação de contentores de recolha de
resíduos sólidos urbanos em diversos arruamentos da freguesia;

 Limpeza profunda de bermas e valetas nos arruamentos da Mata da Bidoeira
onde se vai realizar a Festa das Alminhas;

 Limpeza de bermas, valetas, taludes e desobstrução de ribeiro na Rua do Rio e
estrada de ligação de Bidoeira de Baixo à Texugueira;



 Reparação  de  colector  pluvial  junto  à  Rua  Principal  e  Rua  dos  Fornos  em
Bidoeira de Cima e na Rua das Poças na Texugueira;

 Início de construção do muro de suporte de terras nas traseiras do Cemitério
do  Carriço,  tendo  em  vista  a  construção  de  um  espaço  adequado  para  a
colocação dos contentores de recolha de monos.

Parques, Jardins e Cemitérios

 Manutenção e limpeza semanal dos espaços públicos da freguesia;

 Limpeza profunda, poda e adubagem de árvores e pequenas reparações no 
Parque de Lazer da Sapateira;

 Limpeza semanal nos cemitérios da freguesia;

 Corte de relva e sebes nos cemitérios e espaços públicos da freguesia;;

 Execução de 11 inumações.

    Colectividades, associações e Instituições

 Promovemos uma reunião/debate com as colectividades da freguesia, tendo
em  vista  a  troca  de  ideias  e  experiências,  bem  como  promover  o  salutar
convívio entre direcções. Este encontro, que se vem realizando nas sedes das
colectividades, decorreu nas instalações da Casbi;

 Nesta  reunião  procedemos  ao  pagamento  dos  apoios  financeiros  às
colectividades, relativo ao ano de 2017;

 Promovemos  uma  reunião  entre  a  Direcção  do  GDR  Bidoeirense  e  o  Sr.
Vereador do Desporto, Dr. Carlos Palheira, com visita ao complexo desportivo
e pressão para a cedência de apoio financeiro para a realização de obras de
requalificação  na  bancada  e  no  sistema  de  iluminação,  bem  como  a
sensibilização  para  o  problema  recorrente  da  deficiência  no  sistema  de
tratamento do relvado;

 Corte de relva nos espaços exteriores das instalações da Casbi;

 Participámos  nas  Assembleias  Gerais  da  Associação  Filarmónica,  do  Grupo
Desportivo e da Casbi.



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.

 Promovemos  a  colocação  de  um  sistema  de  aquecimento  central  nas
instalações provisórias da Escola do 1º CEB;

 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;

 Acompanhámos  de perto o processo de liquidação da Associação de Pais  e
Encarregados de Educação da Escola do 1º CEB de Bidoeira de Cima e Jardins
de Infância de Bidoeira de Cima e 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 48 atestados e declarações diversas.

Bidoeira de Cima, 19 de Abril de 2018

            P'la Junta de Freguesia

                Jorge Crespo


