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Relatório de Atividades

Vila de Pardilhó

15 de dezembro de 2020 a 09 de abril de 2021

Relatório de Atividades – de 15/12/2020 a 09/04/2021

Junta de Freguesia de Pardilhó

1. Enquadramento
O Relatório espelha a atividade que o executivo desempenhou neste período de funções,
de 15 de dezembro de 2020 a 09 de abril de 2021. Pretendemos demonstrar os aspetos
mais relevantes da nossa atuação.

Ação social
✓ Trabalho Comunitário:
o

Neste momento encontra-se em curso um caso de 180 horas;

✓ Terminou o contrato, em meados de janeiro, um beneficiário integrado em medida
de Contrato Emprego Inserção+ Deficiência, para a função de apoio a secretariado
no Pólo de Leitura, e terminou o contrato, no fim do mês de fevereiro, um
beneficiário integrado em medida de Contrato Emprego Inserção+, para a função
de cantoneiro de limpeza e manutenção de espaços verdes. Foi dado início a uma
nova medida CEI+, de três elementos para cantoneiros de limpeza e manutenção
de espaços verdes, no presente mês de abril.
✓ Realização das reuniões plenárias da Comissão Social de Freguesia.

2. 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;

o

Recolha de alguns “monos” pela freguesia e entregues no ecoponto em
Estarreja;

✓ 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.

3. Educação/Formação/Cidadania/Desporto
✓ Foram entregues, ao Agrupamento de Escolas de Pardilhó, 500 máscaras de uso
comunitário oferecidas pela empresa de manutenção industrial Fivatz, Lda.

4. Cultura/Espaço Internet/Polo da Biblioteca
✓ Consulta (limitada pelas orientações da DGS) e empréstimo de livros; exposição
bibliográfica com alguns livros da Secção Fundo Local.
✓ Apoio ao atendimento da Junta de Freguesia, ajuda no preenchimento digital
assistido do Modelo 3 do IRS e apoio em questões relacionadas com os CTT (p. ex.;
criação de envios internacionais, desalfandegamentos, entre outros).

5. Obras/intervenções/manutenção da via pública
✓ Encontra-se concluída a empreitada de melhoria de pavimento na Rua dos
Emigrantes;
✓ Encontra-se concluída a empreitada de alargamento e construção de novos muros
na EN224/2 junto à padaria Davipão;
✓ Está terminada a primeira empreitada de alargamento na rua da Levada com
demolição de habitação, alargamento da via e construção de novo muro;
✓ Encontra-se concluída a empreitada de alargamento da EN224-2 no troço P.e
António Joaquim Vigário e Matos;
✓ Encontra-se em curso a empreitada de beneficiação e manutenção do edifício da
Unidade de Saúde e Polo da Biblioteca;
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✓ Encontra-se concluída a empreitada de drenagem de águas pluviais na Rua
Maurício de Almeida e Beco das Regias.

6. Património e Serviços (Obras)
Intervenções de Manutenção nos Equipamentos
•

Cemitério
- Limpeza dos espaços comuns;
- Limpeza da casa de banho;
- Construção de novas sepulturas perpétuas.

•

Mercado
- Limpeza dos terrados;
- Orientação dos vendedores.

•

Parque de Merendas
- Limpeza e desinfeção do interior do edifício;
-Limpeza da zona ajardinada;
- Aluguer do espaço (segundo as recomendações da DGS).

•

Centro Cívico
- Manutenção das zonas ajardinadas.

•

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

7. Serviços administrativos
•

Prestar apoio aos cidadãos no preenchimento de vários formulários, redação de
cartas/emails para serviços e atendimento digital assistido da Declaração do
Modelo 3 do IRS;
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Atendimento excecional:
- Manteve-se o apoio à população em atendimento excecional contactando serviços,
mediando processos do IEFP, Segurança Social, Finanças, Registos, SEF, EDP e
AdRA;

•

Emissão e registo de documentos:
- Atestados de residência, provas de vida, atestados de deslocação, licença de
canídeos e gatídeos, atendimento à população.

8. Posto de atendimento – CTT certificado
Serviços inerentes ao funcionamento de um Posto de Atendimento dos CTT certificado.
9. Reuniões mais relevantes onde marcou presença o Presidente da Junta de
Freguesia de Pardilhó
✓ Reuniões:
o

Realização das reuniões plenárias da Comissão Social de Freguesia de
Pardilhó;

o

Reuniões do Conselho Local de Ação Social (CLAS);

o

Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil;

o

Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF);

o

Reunião

com

o

Município

de

Estarreja

sobre

os

Contratos

Interadministrativos a celebrar no ano de 2021;
o

Reunião preparatória para o ato eleitoral das eleições presidenciais;

o

Reunião preparatória sobre os Censos 2021;

o

Reunião sobre o Plano de Vacinação do Concelho de Estarreja;

o

Reunião do PACOPAR;

o

Reunião com a visita às moradias de agregados familiares com habitação
precária na freguesia de Pardilhó;

✓ Representação da Junta de Freguesia:
o

Presença em Assembleia Municipal;

o

Presença em reuniões do Gabinete de Crise.
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