2019
Relatório de Atividades

Vila de Pardilhó

13 de setembro a 11 de dezembro de 2019

Relatório de Atividades – de 13/09 a 11/12/2019

Junta de Freguesia de Pardilhó

1. Enquadramento
O Relatório espelha a atividade que o executivo desempenhou neste período de funções,
de 13 de setembro a 11 de dezembro de 2019. Pretendemos demonstrar os aspetos mais
relevantes da nossa atuação.

Ação social
✓ Realizou-se um pedido para três pessoas integradas na medida de Contrato
Emprego Inserção+ e um integrado na medida de Contrato Emprego Inserção+
deficiência;
✓ Entrega de mobiliário a uma família carenciada proveniente da família onde se
realizou o alargamento na estrada nacional.
2. Habitação
✓ Encontra-se em curso a construção de uma cabine para ligação de uma baixada de
energia elétrica no Beco do Cabeço Queimado.

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;

✓ Associação Lar Quinta do Resende:
o

Limpeza e manutenção das zonas ajardinadas (corte de relva).
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✓ 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
✓ Reparação de fissuras em algumas paredes do Agrupamento de Escolas de Pardilhó.

5. Cultura/Espaço Internet/Polo da biblioteca
✓ Consulta e empréstimo de livros; exposição bibliográfica com alguns livros da
Secção Fundo Local;
✓ Passeio sénior;
✓ Sessão de contos para crianças, realizado no âmbito das comemorações dos 10 anos
do Pólo da Biblioteca de Pardilhó;
✓ Chá com letras para séniores, realizado no âmbito das comemorações dos 10 anos
do Pólo da Biblioteca de Pardilhó;
✓ Exposição de Pintura “Pequena Viagem” de Joaquin Pereyra, realizado no âmbito
das comemorações dos 10 anos do Pólo da Biblioteca de Pardilhó;
✓ Apresentação do livro “Saber os Verbos” de Cecília Rezende, realizada no Pólo de
Leitura de Pardilhó.
✓ Festa em Honra da N.ª Sr.ª dos Remédios.
6. Obras/intervenções/manutenção da via pública
✓ Concluída a construção de passeio na Rua António Maria da Silva Pinho, junto à
capela do Sr. dos Aflitos;
✓ Concluída a demolição de moradia na Rua Moinhos do Carvalhal e a construção de
muro;
✓ Em curso a demolição de moradia, alargamento da via e construção de muro na rua
Pe António Joaquim Vigário e Matos;
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✓ Encontra-se concluída a empreitada de requalificação e pavimentação do beco do
Sr. do Deserto;
✓ Concluída a demolição de pátio e arrumos, alargamento da rua e construção de novo
muro na rua do Lugar;
✓ Encontra-se em curso a demolição de muro, alargamento da rua e construção de
novo muro na rua da Samaritana;
✓ Encontra-se em curso a demolição de muros, alargamento da rua e construção de
novos muros na rua António Maria da Silva Pinho;
✓ Encontra-se em curso a demolição de pátio com sótão e muros, alargamento de rua
com construção de novo muro na rua Casa do Frade;
✓ Encontra-se concluída a empreitada da pavimentação dos becos dos Pinhos, dos
Margaridos e dos Ferreiros;
✓ Encontra-se concluída a empreitada de requalificação de bermas com construção
de passeio e pavimentação na rua da Tomadia e António Maria Silva Pinho;
✓ Reparações de pavimento na rua da Mata concluído;
✓ Encontram-se em curso as empreitadas de construção de drenagem de águas
pluviais na rua da Levada e na rua do Monte de Cima;
✓ Encontra-se em curso a empreitada de requalificação e pavimentação do beco
Moinhos do Carvalhal;
✓ Encontram-se em curso algumas reparações de pavimento e requalificação de
bermas: ruas do Canedo de Além, António Maria da Silva Pinho, Chão do Ferreiro
e das Teixugueiras.
7. Património e Serviços (Obras)
Intervenções de Manutenção nos equipamentos
•

Cemitério
- Limpeza dos espaços comuns;
- Limpeza da casa de banho;
- Construção de sete caixas para sepulturas.

•

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.
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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 e redação de
cartas/emails para serviços;

•

Emissão e registo de documentos:
- 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

Assembleias Municipais;

o

Reunião com Vice-Presidente da Câmara de Estarreja;

o

Plenário do CLAS, na Biblioteca Municipal de Estarreja;

o

Reunião com Vice-Presidente da Câmara de Estarreja e com todos os
Presidentes de Junta;

o

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

o

Reunião com “Pista CLDS”/ Centro Paroquial de Pardilhó;

o

Conselho Municipal de Segurança;

o

Plenário da Comissão Social de Freguesia;
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Com as técnicas do Programa Casa Melhor na Câmara Municipal de
Estarreja;

o

Com a direção do Agrupamento de Escolas de Pardilhó;

✓ Representação da Junta de Freguesia:
o

Presença na Tertúlia “Avivar Memórias” na Biblioteca Municipal de
Estarreja;

o

“Festa da Colheitas” do Centro Paroquial;

o

“Tributo a Domingos Diogo”, organizado pelo Grupo Ventos da Ria;

o

Sessão Solene de Condecorações em Avanca;

o

Comemoração do Aniversário dos Bombeiros de Estarreja no Cine-Teatro
de Estarreja;

o

Festival Gastronómico de Salreu;

o

Comemoração dos 500 anos do Foral do Antuã;

o

Iniciativa “Estendal dos Direitos” da criança no Centro Cívico de Pardilhó;

o

Congresso da Associação Nacional de Municípios;

o

Reunião da PACOPAR;

o

Apresentação da Estação Náutica de Estarreja.
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