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BOLETIM INFORMATIVO
MACIEIRA DA LIXA - CARAMOS
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS

Mensagem do Presidente
Presidente

Cara(o) Concidadã(o)
Após alguns meses da minha tomada de posse
enquanto presidente da união das Freguesias de
Macieira da Lixa e Caramos e apar da transparência
por que primo desde sempre, assumi a elaboração de
um boletim informativo através do qual, mais
facilmente chegará a todos.
Este boletim informativo terá como principal
finalidade, dar a conhecer o trabalho, o empenho e
dedicação pela qual eu e o meu executivo lutamos a
fim de enriquecer, defender e desenvolver a nossa
terra.
Todo este trabalho será efetuado por si e para si…
Um abraço amigo,
Marco Silva

O nosso Executivo
Tesoureira

Caros amigos,
A Freguesia de Macieira da Lixa e Caramos, espaço
privilegiado pela natureza, apresenta vastos cenários
de paisagens naturais e rurais. Conhecida por ser
constituída no âmbito de uma reforma administrativa
nacional, pela agregação das antigas Freguesias de
Macieira da Lixa e Caramos, representa um património
natural, arqueológico e arquitetónico, significativo,
aliado à sua história.
E é pelo respeito e orgulho no seu passado e presente,
que a União das Freguesia, pauta o seu desempenho,
por um futuro melhor, em prol de um povo e de uma
terra… de todos nós. Para um melhor desempenho e
gestão, condicionado pela vasta extensão do território
da Freguesia e pelas capacidades financeiras limitadas
próprias dos tempos atuais, e ainda por força da Lei, o
Presidente da União em Outubro de 2013 procedeu à
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“Sabia que a união gasta anualmente
mais de 1200 € em água para os
cemitérios!”
distribuição de funções pelos vogais que o
acompanham no executivo.
Assim conferiu as funções de secretário, a António
Joaquim Ribeiro da Silva, bem como os pelouros:
Gabinete de apoio à sede da Freguesia de Caramos;
Cemitério de Caramos; Secretariado das reuniões de
executivo; Desporto; Organização administrativa;
Associações de Caramos; Património; Informática;
Arquivo; e Cultura.
Foram atribuídas a Liliana Patrícia Pires da Cunha as
funções de tesoureira, bem como os pelouros:
Plataforma
sicafe;
Contabilidade;
Tesouraria;
Associações de Macieira da Lixa; Plataforma de
contratos públicos; Gabinete de apoio à sede da
Freguesia de Macieira da Lixa; Organização
administrativa;
Arquivo;
Finanças;
Imagem;
comunicação e Intervenção social.
Ficando assim a cargo do presidente, Marco César
Teixeira da Silva, os pelouros de: Proteção civil;
Cemitérios; Património; Educação; Relações públicas e
institucionais; Coordenação geral e recursos humanos;
Obras; e Imagem e comunicação.
Com empenho e determinação, fazer o possível e do
melhor modo, estará presente no espírito do
executivo.
Agradecidos pelo apoio de todos, no desenvolvimento
da Freguesia Macieira da Lixa e Caramos.
Liliana Patrícia Pires da Cunha, Drª

Consulte Excelentes artigos na página 2

+ Mais por si. Mais por todos.
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Sabia que esta união
já abateu 3000€ à
divida em apenas 3
meses!

Os nossos Colaboradores
Secretário

Deliberações aprovadas
Assembleia:
-Aprovação
Aprovação do regulamento de taxas;
-Estagio de Emprego;
-Procedimento concursal;
-Acordo de Execução - CMF
Executivo:
-Atribuição de pelouros;
-Regime de meio tempo-Presidente;
Presidente;
-Atribuição das prendas de Natal às crianças dos centros
escolares;
-Atribuição de um subsídio para fardamento aos
Bombeiros Voluntários da Lixa;
-Acordo de Execução - CMF

“Não deite lixo para a rua
rua.
Preserve os espaços públicos”
públicos

Os nossos serviços

A União das Freguesias, presta diariamente vários
serviços à população, como atestados, registo e
licença de canídeos e gatideos, informações, etc.
Presta
gratuitamente
todo
o
apoio
no
preenchimento de requerimentos e documentos
para
entregar
em
vários
organismos
e
preenchimento e envio do Modelo 3 do IRS,
durante os meses de abril e maio. Tem à
disposição de todo o espaço internet gratuito, e
apoia a população
ção nos vários balcões
balcões/gabinetes
existentes como o “Balcão do Emprego e
Oportunidades”, “Gabinete de Enfermagem”,
“Gabinete de Apoio ao Consumidor e Consulta
Jurídica”, “Gabinete de Apoio a Famílias
Endividadas,
“Gabinete
de
Apoio
ao
Associativismo”, “Gabinete
nete do Provedor” e o
“Gabinete do Contribuinte”.
Estes serviços visam uma maior proximidade entre
a união das Freguesias e a população.

Preenchimento e Envio do Modelo 3 – IRS
A União das Freguesias de Macieira da Lixa e
Caramos, vai disponibilizar aos seus habitantes o
Serviço de Preenchimento e Envio (Via Internet)
do Modelo 3 – IRS. Este serviço será gratuito.
Os prazos de envio serão:


De

01

de

Abril

a

30

de

Abril,

Rendimentos de Categoria A e H;


De 01 de Maio a 31 de Maio, Restantes
Rendimentos.

Um serviço de proximidade……
Gabinete de enfermagem
Sede de Macieira da Lixa:
2º Domingo de cada mês 11h
11h-13h;

Sede de Caramos:
Faça o Registo do seu cão e gato!

os

1º e 3º Domingo
omingo de cada mês 11h-12h;
11h
Veja a atividade e a situação financeira da sua união na página 3
3.
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Sabia que neste momento na união
estão a frequentar ações de formação
mais de 50 pessoas!

Uma União mais próxima de
si e a pensar em si…

Informe-se, valorize-se, venha ter
connosco!

PRINCIPAIS ATIVIDADES
Manutenção geral/limpeza dos espaços verdes da Casa das
Coletividades;
Manutenção geral/limpeza dos espaços verdes dos Centros
Escolares;
Manutenção e limpeza dos cemitérios;
Manutenção dos 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, caminhos;
Manutenção e limpeza das sedes das Freguesias;
Fornecimento de material expediente aos centros
escolares;
Controlo da manutenção da iluminação pública;
Diversas diligências com a CMF sobre inúmeras
solicitações da união;
Rastreios mensais da glicémia e tensão arterial;
Reuniões de Executivo;
Audiências com os fregueses;
Entrega dos cabazes de Natal 2013 às famílias mais
carenciadas das Freguesias;
Assembleia de Freguesia;
Acompanhamento do alerta laranja na evolução do estado do
tempo;
Audiência com o Ex. mo Senhor Vereador Dr. João Sousa;
Reunião com os presidentes de Juntas/Uniões do concelho;
Reunião com a C.M.F sobre a delegação de competências;
Assembleia Municipal;
Limpeza e desobstrução de sarjetas e condutas de aguas
pluviais;

SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL

SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDO CONTA CGD

SALDO CAIXA

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO *

5.330,05€

11,50€

76.506,74€

*Transitou da extinta Junta de Freguesia de Caramos

Horários- sede de Macieira da Lixa
*2ª Feira- 15h-20h *4ª Feira e 5ªFeira 10h-13h – 15h-20h*
Horários- sede de Caramos
*3ª Feira e 6ªFeira 10h-13h – 15h-20h*

Consulte a
agenda na
página 4.
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TEMOS AO SEU DISPÔR …

AGENDA

© GABINETE DE ENFERMAGEM;
© GABINETE DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO;
© GABINETE DE APOIO AS FAMILIAS;
ENDIVIDADAS.
© GABINETE DE APOIO AO CONSUMIDOR e
CONSULTA JURIDICA;
© GABINETE DO PROVEDOR;
© GABINETE DO CONTRIBUINTE;

*Sabores IN- Gastronomia e Vinhos, Felgueiras –
14 de Março a 06 de Abril ;
* II Trilhos da fé no caminho de santiago- 16 de
Março;
*Assembleia Municipal – 24 de Março;
*Casa das artes, Felgueiras peça de teatro Grande estreia – 28 de março
*Rastreios dentários, Macieira, junta Freguesia-5
e 6 de Abril;
*Rastreios dentários, Caramos, junta Freguesia26 e 27 de Abril.

© BALCÃO DO EMPREGO E OPORTUNIDADES.

BOMBEIRO AMIGO

Sintomas de AVC







Diminuição ou perda súbita da força na face, braço ou perna de um lado do corpo
Alteração súbita da sensibilidade com sensação de formigamento na face, braço ou perna
de um lado do corpo
Perda súbita de visão num olho ou nos dois olhos
Alteração aguda da fala, incluindo dificuldade para articular, expressar ou para
compreender a linguagem
Dor de cabeça súbita e intensa sem causa aparente
Instabilidade, vertigem súbita intensa e desequilíbrio associado a náuseas ou vômitos

Em caso de emergência ligue BVL- 255491115/8

Sabia que a união de Freguesias de Macieira da Lixa e Caramos é pioneira
no concelho na elaboração de um orçamento participativo!

ACOMPANHE EM PERMANÊNCIA A ATIVIDADE DA SUA UNIÃO EM
WWW.MACIEIRADALIXA-CARAMOS.PT

