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INFORMAÇÃO ESCRITA PELO PRESIDENTE
Nos termos da alínea e) do nº2 do art.º 9º Da Lei nº.75/2013 de 12 de
Setembro na redação atual, e no âmbito das suas competências, a Junta de
Freguesia Da Mexilhoeira Grande apresenta à Assembleia de Freguesia, a
informação escrita das atividades desenvolvidas no período Outubro e
Novembro até à presente data, das quais sublinha as que considera mais
relevantes:

 Festejo do 18º Aniversário de Elevação a Vila a 1 de Novembro;
 Reunião com CRP para avaliação da hipótese de:
Colocação de um baloiço no Parque Infantil da Mexilhoeira
Grande,
Construção de um Parque Infantil Junto ao Mercado da Figueira;
 Presença nos dias 12,13 e 14 de Novembro na candidatura de “Portimão
candidata a cidade europeia do desporto 2019”;
 Presença na Gala de Homenagem aos Atletas Portimonenses (357

atletas e 63 técnicos que se destacaram em 33 modalidades);

 Presença na Inauguração da estátua de Homenagem ao Bombeiros de
Portimão;
 Participação em Reuniões Quinzenais com a Proteção Civil;
 10 Reuniões com fregueses a pedido dos mesmos.
Foi pedido à Algar para que fosse colocado um Pilhão, na ilha Ecológica
junto ao mercado da Mexilhoeira Grande, aguarda-se resposta.
Foi Pedido à CM Portimão uma passadeira para a Srª do Verde, em frente ao
restaurante “O Tasco”, aguarda-se resposta.
Os Funcionários da Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande neste momento,
para além dos trabalhos regulares de manutenção de edifícios e espaços públicos,
estão também a efetuar os seguintes serviços periódicos:
 Limpeza das bermas na Norinha;
 Finalização da limpeza das valetas nos Montes de Cima;
 Finalização da limpeza das bermas entre Casais e Montes de Cima;
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 Colocação de adereços de Natal.
No âmbito de cooperação escolar, A JF Mexilhoeira Grande, presta apoio às
escolas da Freguesia:
 Deslocações semanais (ginástica no pavilhão da escola EB José Sobral 4X
semana, e natação no Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande 4X
semana), num total de 8 Deslocações semanais;
 Manutenção semanal dos espaços verdes do Jardim Infantil da
Mexilhoeira Grande, do Jardim Infantil da Figueira e da EB José Sobral;
 Transporte dos alunos do JI da Figueira para o almoço na EB José Sobral;
 Transporte dos alunos do pré-escolar, 1º e 2º ciclo nos trajetos “CasaEscola” e “Escola-Casa”;
 Foram substituídas todas as lâmpadas existentes no JI da Figueira por
lâmpadas de leds. Uma vez que teriam de ser substituídas algumas
lâmpadas que estariam fundidas, foi feita a escolha de mudar todas as
lâmpadas existentes, por outras mais eficientes.
Os serviços da Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande efetuaram:
29 Renovações de Carta de Condução no Espaço do Cidadão;
11 Outros serviços no espaço do cidadão (pedido de isenção de taxas
moderadoras, alteração e confirmação de morada no CC, prova escolar na SSD);
37 Carregamentos de cartões Vai e Vem no âmbito do protocolo com a
Frota Azul;
81 Registos/ licenças de canídeos;
25 Atestados de residência, Fotocópias certificadas, Atestados de Vida;
Atestados de composição de agregado familiar;
Foi vendido 1 Ossário;
No posto CTT foram efetuados 5.587 serviços de, envio e receção de
correio normal e registado, encomendas, pagamentos, vales e subsídios.

20 de Novembro de 2017
O Presidente
(José Vitorino da Silva Nunes)
_________________________
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