União das Freguesias de Macieira da Lixa e Caramos

Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia da União de Freguesias
de Macieira da Lixa e Caramos

João Carlos de Almeida Ferreira
Rua das Pereiras, 79
4615-409 Macieira da Lixa

Sua referência

Sua comunicação

Nossa referência
GP_AF

Data
22-04-2015

Assunto: Atividade da União das Freguesias após o dia 09 de Dezembro
de 2014

Nos termos da alínea e) do nº 2 do artº 9º da Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro e no cumprimento de tais preceitos legais, submeto a V. Exa.
e à Assembleia de Freguesia, informação escrita, que anexo, para ser
apreciada na sessão ordinária do órgão a que V. Exa. preside, a ter
lugar no próximo dia 27 de Abril.

Com os meus melhores cumprimentos,

O Presidente da União

(Marco César Teixeira da Silva)

████

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA

Rua das Pereiras, 4615-409 Macieira da Lixa
presidente@macieiradalixa-caramos.pt

INFORMAÇÃO SOBRE A ACTIVIDADE DA FREGUESIA

Nos termos do disposto na alínea e) do nº 2 do artº 9º da lei nº 75/2013, de 12 de Setembro,
passo a elencar a atividade da União:

Manutenção geral/limpeza e espaços verdes da Casa das Coletividades;
Manutenção geral/limpeza e espaços verdes dos Centros Escolares;
Manutenção e limpeza dos cemitérios;
Manutenção de espaços verdes;
Manutenção geral / limpeza das Casas Mortuárias;
Manutenção e limpeza dos Fontanários Públicos;
Manutenção e limpeza do Campo de Jogos de Macieira da Lixa;
Manutenção
e
limpeza
dos
itinerários
locais
de
freguesias;
itinerários locais municipais e itinerários secundários municipais;
Manutenção e Limpeza das sarjetas e sumidouros;
Manutenção de espaços públicos;
Manutenção e limpeza das sedes das Freguesias;
Fornecimento de material expediente aos centros escolares;
Controlo da manutenção da iluminação pública;
Comunicação de fugas de água da rede pública municipal;
Diversas diligências com a CMF sobre inúmeras solicitações da união;
Rastreios mensais da Glicémia e Tensão arterial;
Reuniões de Executivo;
Audiências com os fregueses;
Diligências com a Policia Municipal no âmbito da Proteção Civil;
Acompanhamento diário do trabalho realizado pelos colaboradores;
Acompanhamento das equipas de Limpeza das vias da Câmara Municipal;
Colocação de herbicida nas bermas e espaços públicos;
Assembleia de Freguesia;
Presença nas festas de natal dos centros escolares;
Remoção de terras na rua de Felgueiras;
Oferta de presentes de Natal às crianças dos centros escolares em
parceria com as Associações de pais.
Presença no Concerto de Natal da Banda de Música da Lixa;
Reparação do paralelo na Travessa de Felgueiras;
Reparação do Paralelo na Travessa da Maçorra e Rua da Maçorra;
Reparação do paralelo na Rua da Santa Marta;
Presença nos cantares do Reis 2015, organização do rancho folclórico
de Macieira da Lixa;
Acompanhamento dos trabalhos realizados pela C.M.F na reposição do
talude na Rua da Igreja;
Desobstrução de uma conduta de águas pluviais na rua D” Alem;
Início do processo de empreitada 001_15 para a construção de um
Jazigo-Capela no cemitério de Caramos;´
Início do processo de empreitada 002_15 para a pavimentação da
Travessa do Rosso;
Publicações no site base.gov.pt;
Colocação da fechadura no portão do cemitério;
Início do processo de empreitada 003_15 para a construção de um
Jazigo-Capela no cemitério de Macieira;´
Acompanhamento na colocação da iluminação na Rua de Real;
Acompanhamento da reparação da conduta de águas pluviais na Rua de
Crestins de Cima;
Acompanhamento das podas na EN 101-4;
Acompanhamento da colocação de herbicida na EN-101;
Acompanhamento da reparação do piso na Travessa de Santa Marta;
Presença na Feira do Fumeiro na Cidade da Lixa, organizada pela
Lixanima;

Limpeza da area envolvente à Capela do Encontro para a Festas do
Senhor dos Passos;
Colocação de duas carvalhas no Parque dos Lameiroes;
Presença nas cerimónias da festa do Senhor dos passos;
Presença na abertura da feira do stock off da Cidade da Lixa,
organizado pela Lixanima;
Presença no 25º aniversário da Associação Desportiva da Maçorra;
Presença no lançamento do primeiro tapete de relva do campo de
treinos do Lixa;
Colocação de herbicida em todos os itinerários da União;
Adesão ao projeto a Minha Rua;
BANCO CGD

SALDO CAIXA

60.866,33€

167,73€

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO

64.506,74 €

PROCESSOS JUDICIAS EM 22.04.2015

Nº PROCESSO
889/12.OTBFLG

RÉU
Álvaro Fernandes da Silva

OBSERVAÇÕES
Tapada da Freguesia
Limites do Terreno e abate de
árvores

Macieira da Lixa, 22 de Abril 2015

O Presidente da União

Marco César Teixeira da silva

