
 
 

 
 
 

1 
 

 

 

INFORMAÇÃO ESCRITA PELO PRESIDENTE 
Nos termos da alínea e) do n.º 2 do art.º 9º da Lei n.º 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 de Dezembro até à presente data, das quais 

sublinha as que considera mais relevantes: 

 

 

ESPAÇOS VERDES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

 Aquisição de novo portão para cemitério (em fase de conclusão), obra 

adjudicada a Ricardo Duarte pelo valor de 1 067,28€ +IVA; 

 Aquisição de um mecanismo de automatização para cemitério 650€ +IVA;  

 Aquisição de um mecanismo de automatização para portão do parque infantil 

da Mexilhoeira Grande no valor de 500€ +IVA; 

 Atribuição da Manutenção dos espaços verdes públicos da Figueira á empresa 

Pétalas Modernas com um valor mensal de 200€ +IVA 

 Atribuição dos espaços verdes da Mexilhoeira Grande a Patrícia do Carmo com 

um valor mensal de 415€+IVA; 

 Manutenção de bermas e valetas pelos funcionários da Freguesia; 

 Visita á zona rural com o Eng. Representante da EDP, para identificar situações 

de risco com cabos de eletricidade; 

 Pequenas reparações no jardim Infância da Mexilhoeira Grande; 

 

SAÚDE 

 Reunião com ACES Barlavento para verificar a colocação ao serviço do centro de 

saúde da Mexilhoeira Grande um médico de família após a saída do Dr. Oliveira 

Santos; 

 Presença no lançamento da Unidade móvel de saúde de Portimão; 
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CULTURA 

 Presença e apoio ao Encontro de cantares de Janeiras e de reis promovido pela 

SRF. 

 Presença e apoio às várias entidades presentes (CIRM, SRF, CRACEP, Atelier da 

Criança, Centro paroquial da Mexilhoeira Grande) no desfile de carnaval na 

freguesia. 

 Apoio ao Grupo de Teatro Amador do CIRM na exibição da Revista “Tê dieb! Ma 

que Rai’é iste” 

 Apoio ao Grupo de carolas da Figueira da SRF na exibição da revista “Ond ‘tás 

que na t’vejo”; 

 Organização do mercado da Páscoa da Mexilhoeira Grande; 

 Presença no seminário “ E Depois da Catástrofe” organizado pelo museu de 

Portimão; 

 Apoio na deslocação da Associação Grão de Areia numa visita cultura a Beja. 

 

 

DESPORTO 

 Apoio ao CIRM na deslocação ao Luxemburgo para representação na 

Luxembourg Cup; 

 Apoio ao CIRM no I Torneio de ginástica rítmica na escola José Sobral; 

 Apoio ao CIRM no Campeonato distrital – Torneio da 1ª divisão e encontro de 

benjamins e infantis na escola José Sobral; 

 Apoio ao CIRM na deslocação a Albufeira para o Campeonato Nacional Base; 

 Apoio ao CIRM na deslocação a Odivelas para o “GYM FOR LIFE”, no qual 

recebeu a menção Bronze; 

 Apoio nas deslocações do Mexilhoeira Grande Futebol Clube; 

 

SEGURANÇA E HIGIENE PUBLICA 

 Reuniões Quinzenais com CMP e Proteção Civil; 

 Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Portimão Aprovação 

do Plano Operacional para Incêndios rurais; 
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RECURSOS HUMANOS 

 Adjudicação dos serviços de assessoria da empresa City Hall pelo valor de 

6 691,45€ +IVA; 

 Reunião com Citty Hall sobre procedimentos/avaliação a funcionários da 

Freguesia; 

 Aquisição de sistema de picagem de ponto digital para funcionários da 

Freguesia; 

 Jantar de Natal com a participação do Executivo da Junta de Freguesia da 

Mexilhoeira, funcionários e assembleia de freguesia. 

 

OUTROS 

No âmbito de cooperação escolar, a JF Mexilhoeira Grande presta apoio às escolas da 
Freguesia no ano letivo 2018/2019 através de: 

 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 e 1º ciclo nos trajetos “Casa-Escola” e 
“Escola-Casa; 

 Apoio nas várias deslocações, no âmbito escolar, pedidas pela escola José 
Sobral. 

 

Foram recebidos, a pedido dos mesmos, 9 Fregueses. 
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Os serviços da Freguesia da Mexilhoeira Grande efetuaram: 

31 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, consulta de Agregado 
Familiar); 

58 Carregamentos de cartões Vai e Vem no âmbito do protocolo com a Frota Azul 
entre 01 de Abril e 18 de Junho; 

93 Registos/ licenças de canídeos; 

 67 Atestados de residência, Atestados de Vida; Atestados de composição de 
agregado familiar; 

 No posto CTT foram efetuados 12 463 serviços de envio e receção de correio normal 
e registado, encomendas, pagamentos, vales e subsídios. 

      3 Pedidos de apoio de registo na plataforma de reclamações de Iluminação Pública da 
EDP.   

WEBSITE/REDES SOCIAIS 

A página de Facebook da Freguesia da Mexilhoeira Grande tem 1497 seguidores 

orgânicos. 

O site da Freguesia da Mexilhoeira Grande, desde o início de 2019, teve 9 449 

visitantes. 

 

 

 

 

                                                                                                   12 de Abril de 2019 
        O Presidente                  

(José Vitorino da Silva Nunes) 
 

_______________________________ 


