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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 Julho até à presente data, das quais sublinha
as que considera mais relevantes:









A 16 de Novembro realizou-se uma reunião de balanço final da época de fogos com
Proteção Civil, Bombeiros de Portimão e CMP;
Assinatura de protocolos de ajuda financeira com:
o Clube de Instrução e Recreio;
o Mexilhoeira Grande Futebol Clube;
o Rancho Folclórico da Figueira;
o Sociedade recreativa da Figueira.
Apoio ao Centro de Ciclismo de Portimão na realização do 1° Circuito Regional
Duatlo Cross Algarve 2018;
Apoio ao Centro de Ciclismo de Portimão na realização do I Duatlo Cross Concelho
de Portimão;
Realização da festa de Elevação a Vila da Mexilhoeira Grande;
Apoio na realização do magusto no Jardim de infância da Figueira e no Jardim de
infância da Mexilhoeira Grande;
Apoio na realização do magusto na Aldeia de Alcalar;

Neste momento encontra-se em estudo a realização do Parque infantil da Figueira
(reuniões com fornecedores);
Encontra-se em estudo com a CMP a possibilidade de alargamento da Rua das Cercas,
entre o Bairro das Fontainhas e a escola Básica José Sobral;
Encontra-se em estudo a proposta apresentada por Filipe Cavaco, para a resolução da
situação problemática provocada por gatos abandonados;
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Realização de reuniões quinzenais com a Proteção Civil no âmbito da prevenção de fogos
florestais.
Foram recebidos, a pedido dos mesmos, 8 Fregueses.

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 “EscolaCasa”;

Neste momento encontra-se em fase de conclusão a limpeza das valetas nas seguintes
zonas:
Moinho Novo e Casas Velhas;
Montes de Cima e Casais.

Os serviços da Freguesia da Mexilhoeira Grande efetuaram:
15 Renovações de Carta de Condução no Espaço do Cidadão;
18 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);
41 Carregamentos de cartões Vai e Vem no âmbito do protocolo com a Frota Azul entre
01 de Abril e 18 de Junho;
99 Registos/ licenças de canídeos;
36 Atestados de residência, Atestados de Vida; Atestados de composição de agregado
familiar;
No posto CTT foram efetuados 9 928 serviços de envio e receção de correio normal e
registado, encomendas, pagamentos, vales e subsídios.
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2 Pedidos de apoio de registo na plataforma de reclamações de Iluminação Pública da EDP.

Foi disponibilizado apoio no registo de Queimas e Queimadas no site do ICNF.
A página de Facebook da Freguesia da Mexilhoeira Grande tem 1409 seguidores
orgânicos.
O site da Freguesia da Mexilhoeira Grande, desde o início de 2018, teve 5 121,
visitantes (729 em Outubro e 855 até á presente data).

A Freguesia da Mexilhoeira Grande tem desde janeiro de 2018:




Receitas Acumuladas: 253 373,17€
Despesas Comprometidas: 209 989,62€
Despesas Pagas: 186 374,20€

21 de Novembro de 2018
O Presidente
(José Vitorino da Silva Nunes)
__________________________________

