
 

 

 

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         Data 
                                               GP_AF    21-09-2015 

 

Assunto: Atividade da União das Freguesias após o dia 30 de Junho 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 30 de Setembro.  

 

  

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        



 

 

  

 

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; 
 Presença nas cerimónias do aniversário de elevação da Lixa à 

categoria de cidade; 

 Cortejo das flores- S. Pedro 2015 
 Assembleia de Freguesia; 
 Colocação de herbicida nas ruas e caminhos da União; 
 Assinatura da Escritura de compra e venda dos Terrenos para o Parque 
de Lazer; 

 Limpeza do parque dos Lameirões; 
 Acompanhamento da evolução dos incêndios Florestais nas Freguesias; 
 Início da Construção de uma capela-Jazigo em Caramos;  
 Acompanhamento dos trabalhos de encaminhamento das águas do Largo do 
Cruzeiro; 

 Início da pavimentação da Travessa da Mouta; 
 Acompanhamento dos trabalhos de colocação das infra estruturas de 

saneamento básico em Caramos;  

 Acompanhamento do alerta vermelho da ANPC;   
 Acompanhamento dos trabalhos de remoção de terras, sinalização de 

vias e desobstrução de sarjetas devido ao temporal;  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO SOBRE A ACTIVIDADE DA FREGUESIA 

 



 

 

 

 
 

BANCO CGD  SALDO CAIXA DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 

   

67.248,63 98€ 58.506,74€ 

 

    

 
 

 

 

PROCESSOS JUDICIAS EM 21.09.2015 

 

 

Nº PROCESSO RÉU OBSERVAÇÕES 

   

889/12.OTBFLG Álvaro Fernandes da Silva Tapada da Freguesia 

Limites do Terreno e abate de  

Árvores. 

 

 

 

Macieira da Lixa, 21 de Setembro 2015 

 

O Presidente da União 

 
Marco César Teixeira da silva 
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Evolução da Divída 


