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       Dando comprimento ao estabelecido na alínea e) do nº2, do art.º 9, conjugado com a alínea v) 

do n.º 1, do art.º 18, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

 

INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA 

Período de 12-12-2015 a 02-04-2016 

 

 

✓ Reuniões de trabalho com o Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente e Vereadores da 

Câmara Municipal, no âmbito do planeamento de investimentos a efetuar na 

freguesia. 

✓  Assembleia Municipal. 

✓ Assembleia de Freguesia.   

✓ Reunião de trabalho com Eng.º. Paulo, “Curso de Formação: Aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos; 

✓    Reunião com Direção do AEA e CE Lagoas, reajustes de funcionários e distribuição 

da solicitação de transportes por todas as freguesias do CE da Lagoas. 

✓   Participação na comemoração do Dia Mundial das Zonas Húmidas. 

✓    Conclusão da empreitada de alargamento da Rua de Castro. 

✓    Reunião com Bertiandenses para aquisição de terreno no cemitério. 

✓  Todas as Quartas-feiras reuniões do Órgão Executivo. 

✓  Reuniões de trabalho com Entidades da Freguesia. 

✓   Representação da Junta de Freguesia em atos e cerimónias de representatividade de 

caracter Municipal. 

✓   Participação nas atividades que decorreram na Quinta de Pentieiros, integradas no 

prolongamento das comemorações do Dia das Zonas Húmidas. 

 

 

 

 

 

http://www.lagoas.cm-pontedelima.pt/evento.php?id=385
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✓   Arranque da iluminação pública da 2ª fase dos candeeiros no centro cívico. 

 

✓   Participação e colaboração em iniciativas e eventos promovidos pelas Associações da 

Freguesia e Concelho, em prol do desenvolvimento da Freguesia e Município. 

✓   Rastreio de saúde pública no salão nobre. 

✓  Adjudicação da obra de requalificação do Cemitério. 

✓   Restauro dos portões principais de acesso ao cemitério. 

✓   Inicio das obras de requalificação da Sede da Junta. 

✓   Abertura temporária do GAB no CCB. 

✓   Obras de reparação de conduta de saneamento e águas pluviais na Rua do Pinheiral. 

✓   Reforço da identificação toponímica das artérias da freguesia. 

✓   Receção do Compasso Pascal. 

✓   Limpeza da Rede Viária, Cemitério e Jardins Públicos da Freguesia. 

 

 

Bertiandos, 02 de abril de 2016 

 

 

A Presidente da Junta 
 

 

 


