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
14-12-2015

Assunto: Atividade da União das Freguesias após o dia 21 de Setembro
de 2015

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 22 de Dezembro.

Com os meus melhores cumprimentos,

O Presidente da União

(Marco César Teixeira da Silva)
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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 reparação de pequenos arranjos nos Centros Escolares;
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;
Encaminhamento de exposições à C.M.F;
Elaboração de inquéritos administrativos de diversas empreitadas;
Comunicação prévia de abertura de diversas empreitadas;
Publicações no portal basegov.pt;
Elaboração de conta final de empreitadas;
Diversas diligências administrativas, inumações, transladações, e
averbamentos;
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;
Formação IGAP-CMF – Novo Regime Financeiro das Autarquias;
Assembleia Municipal;
Acompanhamento do controlo e eliminação dos ninhos de vespa velutina
ou vespa asiática;
Início da construção de uma capela-Jazigo no cemitério de Macieira;
Início da Pavimentação das bermas na rua dos Lameirões e travessa de
Vilela;
Inicio dos trabalhos de requalificação do moinho na rua da
trubisqueira;
Acompanhamento dos trabalhos de requalificação de uma valeta na Rua
da Maçorra e da Rua de Além;
Limpeza da área envolvente ao fontanário da Portelicova;
Assembleia de Freguesia;
Reparação do tubo e limpeza da mina do fontanário da Rua de Crestins
de Baixo;
Pavimentação de uma faixa na Travessa de Vilela;
Almoço convívio dos seniores de Macieira – Organizado pelos
Vicentinos de Macieira da Lixa;
Acompanhamento das obras de construção de um talude na Rua de
Crestins de Baixo;
Visita do executivo da Câmara Municipal de Felgueiras a Macieira da
Lixa e Caramos;
Orçamento participativo;
Presença na Festa das colheitas;
Limpeza da área envolvente ao fontanário da Rua da Azenha;
Reunião com as Associações de Pais dos Centros Escolares;
Reunião com a Coordenadora dos Centros Escolares;

Presença no magusto da Associação Cultural e Recreativa das Formigas
de Macieira;
Inicio das Obras de pavimentação na Rua da Portela;
Inicio das Obras de alargamento, pavimentação e criação de conduta de
águas pluviais na Rua de Aboim;
Visita de trabalho aos centros escolares;
Visita de trabalho e de acompanhamento das diversas obras a decorrer
na União, nomeadamente da C.M.F, da NOS e da EDP gás;
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RÉU
Álvaro Fernandes da Silva

OBSERVAÇÕES
Tapada da Freguesia
Limites do Terreno e abate de
árvores

Macieira da Lixa, 14 de Dezembro 2015
O Presidente da União

Marco César Teixeira da silva

