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Vila de Pardilhó

13 de junho a 12 de setembro de 2019

Relatório de Atividades – de 13/06/2019 a 12/09/2019

Junta de Freguesia de Pardilhó

1. Enquadramento
O Relatório espelha a atividade que o executivo desempenhou neste período de funções,
de 13 de junho a 12 de setembro de 2019. Pretendemos demonstrar os aspetos mais
relevantes da nossa atuação.

Ação social
✓ Encontram-se duas pessoas integrada na medida de Contrato Emprego Inserção+,
para a função de cantoneiro de limpeza e manutenção de espaços verdes;
✓ Custeou-se uma fatura de produtos anti-piolhos, para famílias sinalizadas de
carência económica;
✓ Custeou-se uma fatura de medicamentos a uma família sinalizada de carência
económica.
2. Habitação
✓ Foram concluídas as duas intervenções de melhoria nos telhados, no âmbito do
Programa Habitação Freguesias, em anexo na Travessa da Saltoa, e em moradia na
Rua das Tecedeiras;
✓ Encontra-se em curso a empreitada de instalação elétrica em moradia na Rua
Caminho da Feira.

3. Ambiente
✓ Limpeza e manutenção da nossa freguesia:
o

Centro Cívico de Pardilhó

o

Jardim do Agro

o

Ribeira da Aldeia

o

Jardim da Mata

o

Jardim da Junta de Freguesia

o

Jardim da Rua do Capitão António Vigário

o

Jardim da Rua Nova

o

Jardim da Capela Sr.ª dos Remédios

o

Rotunda dos Carpinteiros Navais

o

Parque de estacionamento da A.C.R. Saavedra Guedes;

o

Fonte da Samaritana;

o

Capela Sr.ª da Rocha;
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✓ Associação Lar Quinta do Resende:
o

Limpeza e manutenção das zonas ajardinadas (corte de relva).

✓ Centro Paroquial de Pardilhó:
o

Limpeza e manutenção das zonas ajardinadas (corte de relva).

✓ Agrupamento de Escolas de Pardilhó:
o

Limpeza e manutenção das zonas ajardinadas (corte de relva).

✓ Limpeza pública:
o

Papeleiras

o

Remoção de infestantes

o

Passeios e bermas

o

Sargetas

o

Limpeza

4. Educação/Formação/Cidadania/Desporto
✓ Pintura dos balneários do Pavilhão Gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas
de Pardilhó;
✓ Construção de dois bancos em betão no Agrupamento de Escolas de Pardilhó.

5. Cultura/Espaço Internet/Polo da biblioteca
✓ Feira de artesanato mensal e nas Tasquinhas 2019;
✓ Consulta e empréstimo de livros; exposição bibliográfica com alguns livros da
Secção Fundo Local;
✓ Colaboração na Semana da Comunidade;
✓ Organização do Festival Gastronómico de Pardilhó - Tasquinhas de 2019, realizadas
nas instalações do Mercado;
✓ Apoio na brochura sobre os Carpinteiros Navais de Pardilhó, em atividade,
organizada pelos Ventos da Ria;
✓ Apoio no acolhimento aos Escuteiros na atividade nacional ROVER 100;
✓ Oferta das novas gravatas à Banda Club Pardilhoense, no Concerto de Verão
realizado no Centro Cívico.
6. Obras/intervenções/manutenção da via pública
✓ Concluída a demolição de moradia e construção de muro e passeio na Rua António
Maria da Silva Pinho;
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✓ Realizada a demolição de moradia na Rua Moinhos do Carvalhal, encontrando-se
em curso a construção do muro;
✓ Encontra-se em curso a empreitada de requalificação e pavimentação do beco do
Sr. do Deserto.
7. Património e Serviços (Obras)
Intervenções de Manutenção nos equipamentos
•

Cemitério
- Limpeza dos espaços comuns;
- Limpeza da casa de banho;

•

Mercado
- Limpeza dos terrados;
- Fiscalização dos vendedores e cobrança das taxas dos vendedores nos terrados
(produtos hortícolas e Etnia cigana) semanalmente;
- Cobrança mensal aos comerciantes;

•

Parque de Merendas
- Limpeza e desinfeção do interior do edifício;
-Limpeza da zona ajardinada;
- Aluguer do espaço.

•

Centro Cívico
- Manutenção das zonas ajardinadas.

•

Capela da Sr.ª dos Remédios:
- Manutenção das zonas ajardinadas;
- Limpeza da zona envolvente.

8. Serviços administrativos
•

Prestar apoio aos cidadãos no preenchimento de vários formulários, redação de
cartas/emails para serviços e declaração simples do modelo 3 do IRS;

•

Emissão e registo de documentos:
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- Atestados de residência, Provas de vida, Atestados de deslocação, Licença de
canídeos e gatídeos, Atendimento à população;
9. Posto de atendimento – CTT certificado
Serviços inerentes ao funcionamento de um Posto de Atendimento dos CTT certificado.
10. Reuniões mais relevantes onde marcou presença o Presidente da Junta de
Freguesia de Pardilhó
✓ Reuniões:
o

Comissão do Orçamento Participativo Municipal;

o

Reunião com as técnicas da empresa Logframe, e restantes parceiros
sociais, para debater ideias sobre o Plano de Desenvolvimento Social do
Município de Estarreja;

o

PACOPAR, APQuímica e COMSINES, para participação no Focus Group
Poder Local para discussão e estudo com Representantes Sociais;

o

Município de Estarreja para assinatura do Contrato Interadministrativo
2019 celebrado com a freguesia;

o

No escritório, do estaleiro de obra, da empresa Carlos Pinho, responsável
pela empreitada do saneamento em Pardilhó;

o

No escritório do Dr. Dário Matos;

o

Infraestruturas de Portugal;

✓ Representação da Junta de Freguesia:
o

Presença no Dia do Município de Estarreja;

o

Presença no dia aberto à comunidade do Agrupamento de escolas de
Pardilhó;

o

Festa de finalistas do 4.º ano de escolaridade;

o

Encontro Interassociações no Lar Quinta do Rezende e Centro Paroquial;

o

Festa de encerramento do espaço saúde no parque do Antuã;

o

Passeio de bicicletas dos Ventos da Ria, Rota dos Carpinteiros Navais;

o

Abertura do Festival de Cinema de Avanca;

o

Tasquinhas de Canelas e Fermelã e da vila de Avanca;

o

Concerto de Verão da Banda Club Pardilhoense;

o

Acompanhamento na deslocação da Banda Club Pardilhoense à Romaria da
Sr.ª da Agonia;

o

Sessão de abertura do ano letivo 2019/20.
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