INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA
MARINHA DE 29 DE JUNHO DE 2010

De acordo com a alínea o) do nº 1 do artigo 17º da Lei 169/99, de 18 de Setembro com
as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 5 de Janeiro informo a Assembleia de
Freguesia da actividade desenvolvida desde a última Sessão Ordinária desta Assembleia.

REUNIÕES PÚBLICAS DO EXECUTIVO
O Executivo da Junta de Freguesia de Santa Marinha realizou as seguintes Reuniões
Públicas:
•

4 de Maio de 2010 e 1 de Junho no Salão Nobre da Junta de Freguesia

DESPORTO
Recebemos do Clube Desportivo do Marco através da sua Direcção os resultados das
provas disputadas pelos seus atletas da modalidade de Atletismo.
A Junta de Freguesia ofereceu troféus para o Jogo de Solteiros e Casados entre o
Sporting Clube Candalense e o Clube Desportivo do Candal.
Ao Sporting Clube de Coimbrões oferecemos troféus para o Torneio de Páscoa.
Oferecemos troféus à Urbicoope para o seu Torneio Anual ”Liga Urbicoope”, que
movimenta cerca de 100 jovens da nossa Freguesia.
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Recebemos do Clube Desportivo do Candal um convite para assistir no dia 11 de Abril de
2010 ao jogo de futebol deste Clube com o Sporting Clube de Coimbrões.
Jogos Juvenis de Gaia
No dia 10 de Abril de 2010 demos inicio no Estádio Silva Matos (Sporting Clube de
Coimbrões) à Fase Freguesia dos Jogos Juvenis nas modalidades de Futebol de 5
Masculino e Futebol de 7 Masculino.
Nesta Fase dos Jogos contamos com a participação das seguintes Instituições: Clube
Desportivo Candal, Clube Desportivo do Marco, Sporting Clube de Coimbrões, Tuna
Musical de Santa Marinha, Urbicoope e 1.º Contacto Escola de Futebol.
Esta Fase de Freguesia terá ainda mais duas jornadas nos dias 17 e 24 de Abril.
Toda a informação referente aos Jogos Juvenis foi colocada no site da Junta de Freguesia.
Na Fase Concelhia que terá o seu início no dia 1 de Maio e estaremos representados nas
seguintes modalidades: Futebol de 5 e 7 Masculino, Futebol de 5 Feminino, Basquetebol
Feminino e Masculino, Ténis de Mesa Masculino, Andebol à Roda do Círculo, Voleibol
Feminino e Masculino.
Solicitamos à Administração do PORTO CRUZ colaboração para feitura dos equipamentos
relativos aos jovens que vão participar nos Jogos Juvenis de Gaia.
Recebemos convite das Águas de Gaia para assistir à Prova de Atletismo por eles
organizada.

JARDINS, BALNEÁRIOS, SALUBRIDADE E LIMPEZA
Recebemos do Sr. Álvaro Pinto da Rua Professor Urbano de Moura n.º 305 o pedido para
efectuarmos o arranjo dos canteiros da zona envolvente à sua residência.
Procedemos á limpeza do terreno da Rua Particular das Regadas junto ao n.º 96.
Recebemos a informação do Sr. Pedro Moura, Administrador do Condomínio da Rua
Major Pala n.º 154 que enviou uma reclamação à GAIURB pedindo a fiscalização ao local,
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onde um morador montou uma estrutura metálica para armazém de cães de caça e
solicitou também ajuda à Junta de Freguesia.
Recebemos do Sr. Joaquim Prazeres da Rua Castro Portugal n.º 448 o pedido a solicitar a
remoção de um colchão velho para o lixo no dia 15 de Fevereiro.
A D. Margarida Freitas da Rua do Agro n.º 110 solicitou a esta Junta de Freguesia a
remoção de uma árvore que se encontrava em terreno público.
Depois de várias reclamações dos moradores da Rua da Mesquita, pelo facto das árvores
ali existentes, dentro do espaço do Externato Pedro Nunes estarem a causar grande
entupimento nas caleiras, Solicitamos ao proprietário que procedesse à poda das
referidas árvores.
Na altura que foi efectuada essa poda a Junta de Freguesia solicitou a Policia Municipal
para o local para prevenir acidentes na via pública.
A nossa Brigada de Rua procedeu à limpeza nos terrenos circundantes à Columbófila de
Mafamude na Praça de Salvador Caetano em Santa Marinha.
Recebemos diversas reclamações do Sr. Lindoro Barbosa morador na Rua Guilherme
Gomes Fernandes, onde nos comunicou que por diversas vezes encontrou urina e outros
dejectos colocados na porta da sua residência.
Tomamos em consideração estas reclamações, tentando dentro do possível, descobrir
quem seria o causador desses danos, solicitamos que se emparedasse todas as portas
das habitações devolutas, junto da residência deste munícipe, evitando assim, a dormida
dos possíveis causadores.
Solicitamos ao Dr. Nuno Oliveira, Administrador do Parque Biológico cerca de 20 árvores
para serem colocadas no jardim que esta Junta de Freguesia construiu em frente ao
Quartel do Bombeiros Voluntários de Coimbrões e também na Rua António da Costa
Bernardes.
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Em resposta ao nosso pedido recebemos a visita de várias pessoas do Parque Biológico,
de referir a Sr.ª Eng.ª Maria Domingues que se comprometeu tratar da colocação das
árvores pedidas.
Recebemos uma reclamação da D. Diana Santos relacionada com a obra efectuada na
Rua do Monte Xisto, pelo facto da mesma se apresentar intransitável num dia de chuva.
Deslocamo-nos ao local e verificamos que o problema não estava relacionado com a
obra, mas sim pelo facto de terem procedido a uma descarga de fossas por uma viatura
não identificada que ali descarregou, obstruindo os colectores, e provocando a referida
inundação.

OBRAS
A pedido do Sr. Henrique Fernando Osório, foi solicitado à Protecção Civil na pessoa do
Sr. Eng.º Salvador Almeida, para mandar proceder à vistoria do muro existente na Rua
Senhor de Matosinhos, rampa que dá para o n.º 486.
Foi efectuada uma vistoria ao edifício cedido pela Junta de Freguesia aos Escuteiros de
Coimbrões.
Por administração directa com o pessoal das nossas Brigadas de Rua procedemos à obra
de restauro do Posto de Enfermagem do Lugar de Gaia, pelo facto de este estar com
problemas de infiltrações de águas.
Procedemos à reparação da Rua de S. Lourenço endireitando o empedramento e
tomando as suas fendas.
Reparamos o quarto de banho de uma munícipe carenciada residente na Rua Cândido
dos Reis.
Colocamos um coberto na Escola da Serra do Pilar para que os Alunos da mesma possam
fazer a sua preparação física em qualquer situação climatérica.
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Recebemos de Carla Carvalho moradores na Rua da Fervença uma reclamação pelo facto
dos prédios no local estarem degradados.
Respondemos que a SRU está a tentar resolver esse problema com os senhorios.
Recebemos um pedido da Direcção do Clube Desportivo do Candal para se proceder à
reparação de um buraco que se abriu na estrada de acesso ao campo de jogos, tendo o
problema sido resolvido de imediato.
Recebemos uma reclamação da D. Maria Helena, reclamação essa também enviada para a
Câmara Municipal, pedindo que durante as obras da Rua Gonçalves da Silva fosse
colocada uma passadeira para dar acesso à sua habitação.
Recebemos um abaixo-assinado dos moradores do Lugar de Gaia para a colocação de
um corrimão nas Escadas da Boa Passagem, tendo já sido colocado.
Recebemos um pedido anónimo da Rua de Entre-Quintas pedindo para se fazer a
reparação da Rua.
Dado que existe um projecto para a zona envolvente ficamos aguardar a conclusão do
mesmo.
O Sr. João Fernando Freitas apresentou uma reclamação pelo facto das Ruas Domingos
de Matos e Machado dos Santos terem sido alcatroadas de novo e já apresentam
problemas no alcatrão.
Respondemos que o empreiteiro está aguardar pelo bom tempo para proceder à sua
reparação.
A Direcção do Montepio Vilanovense de Socorros Mútuos solicitou à Junta de Freguesia
uma reunião para saber o que pretendíamos fazer com o prédio situado na Rua Calheiros
Lobo n.º 5.
Transmitimos que é nossa intenção ceder o referido prédio aos Escuteiros de Coimbrões,
após obras de restauro.
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Recebemos do Sr. Guilherme Silva morador na Praceta Diogo de Macedo n.º 86 uma
reclamação sobre a estrutura que foi montada à porta do Centro Comercial e que serve
de abrigo aos “amigos da noite”. Demos conhecimentos a quem de direito.
O Sr. Alberto Morais apresentou uma reclamação pelo facto do Sporting Clube de
Coimbrões ter colocado um Meco no terreno. Depois de ser verificado lhes pertencer,
demos conhecimentos ao reclamante.
Continuamos a receber reclamações do Sr. António Aguiar sobre o problema dos camiões
que normalmente possam na Rua Mário Lapa e destroem as suas caleiras.
Já demos conhecimento à Divisão de Trânsito da Câmara Municipal para colocar
sinalética de proibição de veículos pesados.
Recebemos uma reclamação da D. Maria Antónia Sousa Pinto da Rua Barão do Corvo n.º
162 – 2.º, para procedermos à modificação do postalete que a Câmara Municipal colocou
junto à sua parte e como a Senhora é invisual lhe causava confusão e alguns acidentes,
de pronto procedemos à sua modificação.
Recebemos uma reclamação da D. Helena Amaral da Associação de Pais da Escola do
Marco para se proceder à reparação de uma brecha existente no refeitório da referida
Escola.
De imediato demos conhecimentos à ESCOLA SEMPRE NOVA deste problema, que
esperamos tenha sido efectuada a sua reparação.
Após reclamação do Sr. Augusto Fernandes para se proceder à eliminação do ruído
existente nas tampas do saneamento da Rua Machado dos Santos.
O referido ruído já foi eliminado, tendo o munícipe agradecido a esta Junta de Freguesia.
Recebemos do Sr. Miguel Godinho uma reclamação sobre o estado em que se encontra a
Rua Comércio do Porto e pedindo passeios para passarem.
Informei o munícipe que a referida Rua pertence à Freguesia de Canidelo.
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Recebemos uma reclamação do Presidente do Centro Social e Cultural da Escarpa da
Serra do Pilar, Sr. Dr. Sérgio Paiva, pedindo a intervenção da Junta de Freguesia pelo
facto de se ter registado problemas de desmoronamentos de muros, de tal ocorrência
demos conhecimento à Protecção Civil e a Policia, solicitando a sua intervenção.
Desta ocorrência demos também conhecimento ao Sr. Presidente da Câmara Municipal
de Gaia.
O Sr. Jaime Jesus de Sousa morador na Rua Cabo Simão solicitou uma intervenção
rápida, pois o muro que se encontra por cima da sua habitação ameaça ruir a qualquer
momento.
Desta ocorrência demos conhecimento ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia.
O Executivo da Junta de Freguesia agradece à Menina Ana Magalhães pela gentileza que
teve em oferecer a esta Junta de Freguesia um painel em azulejo pintado à mão pela
própria de S. Lourenço para ser colocado no local onde existia uma imagem desse Santo
na Rua S. Lourenço.
Após nosso pedido foi efectuada a reparação do pavimento do passeio na Alameda da
Serra, o nosso agradecimento ao Eng.º Conde pela execução do mesmo.
Reparamos o passeio da Rua Fonte Lodosa,
Empatelamos de novo a Viela do Monte Xisto.
Colocamos na rua da Africa Passadiço para deficientes.
Empatelamos um espaço degradado da Rua 28 de Janeiro.
Fizemos de novo os Passeios da Rua do Marco

TOPONÍMIA
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Colocamos placas de indicação de sanitários no Jardim do Morro.
Colocamos placas de sinalização para o passadiço da Regueira.

SANEAMENTO E ÁGUAS DE GAIA
Solicitamos à Administração das Águas de Gaia que com carácter de urgência mande
ligar o saneamento da Travessa da Quinta Nova pelo facto da fossa ali existente ter
aluído. O reclamante desta situação foi o Sr. Eduardo Cardoso.
Recebemos do Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos o pedido para desentupimento
dos boieiros da Escola.
Voltamos a insistir com o proprietário das casas existentes na Rua de Trás, Sr. Dr. Porto
Carrero para mandar ligar o saneamentos e as águas pluviais que estão a ser escoadas
para a via pública.
Recebemos o pedido da Directora da Escola das Devesas para a reparação do cano da
água que abastece o bebedouro do recreio.
Já solicitamos à Sra. Eng.ª Teresa Barbosa e ao Sr. Vereador Firmino Pereira autorização
para que a Empresa Municipal Águas de Gaia possam ligar o saneamento da travessa da
Regueira à Rua Barão do Corvo, dado que o mesmo já se encontra com o colector no
seu lugar.
Solicitamos ao Sr. Eng.º Silva Martins, Director das Águas de Gaia o arranjo das tampas
das águas pluviais existentes na Rua Barão do Corvo que estão a fazer barulho à
passagem de viaturas.
EDP
Solicitamos à EDP a substituição das lâmpadas na Rua Manuel Beires, antiga Rua José
Fontana por detrás da Escola EB 2/3 da Teixeira Lopes.
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Após diversas reclamações dos moradores da Rua Entre Quintas solicitamos que a luz
fosse reposta em diversos locais, principalmente no poste n.º 4 e outros.
A pedido da D. Felícia Ferreira moradora na Rua Cândido dos Reis foi mandado
solucionar o problema da luz junto à sua residência, pelo facto da mesma se apagar
muito cedo.
Solicitamos à EDP a reposição de luz na Rua de Amorim Costa e Rua Rei Ramiro, junto à
Quinta de Campo Belo pois as lâmpadas encontravam-se fundidas.
A Delegação do Norte de Alzheimer, situada na Rua barão do Corvo solicitou a reposição
de luz na viela que dá acesso às suas instalações.

DIVISÃO DE TRÂNSITO E POLICIA MUNICIPAL
Após diversos pedidos de colocação de sinalética à Divisão de Trânsito da Câmara
Municipal, foi-nos comunicado que se iria colocar sinal de trânsito proibido a veículos
pesados, excepto veículos de recolha do lixo na Rua Mário Lapa, pedido do Sr. António
Aguiar.
O Sr. António Sérgio da Rua Augusto Gomes n.º 85 solicitou a esta Junta de Freguesia
sinalização adequada para a Rua, pelo facto de nela haver desordenação de trânsito.
Solicitamos ao Sr. Dr. Telmo Moreira, Comandante da Polícia Municipal o envio de
Agentes para proteger o desfile que se realizou na Beira-rio com partida da Ponte Luís I e
chegada ao Convento Corpus Christi.
Solicitamos à Divisão de Trânsito a colocação de sinais de STOP na Rua do Motor e na
Rua Augusto Gomes, estamos aguardar a colocação dos mesmos.
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EDUCAÇÃO
Pavilhão da Escola EB 2/3 de Santa Marinha
Dado que este processo se arrasta há longos anos, em que todos temos sido enganados
pela DREN, e sua Exma. Directora ter dito que esta obra era prioritária e que não se
construía nada sem primeiros construir o pavilhão da Escola e pelo facto da mesma ter
sido substituída, solicitamos reunião ao novo Director, Sr. Dr. António Leite.
Estamos aguardar o agendamento da mesma.
Distribuição de senhas de refeição pelas Escolas do Ensino Básico de Santa Marinha.
Recebemos da Câmara Municipal através da Sra. Dra. Ana Paula Guedes a informação
que vai ser assinado o protocolo da verba a ser distribuída por esta Junta de Freguesia
no valor de 1.960 €, referente a 3% das senhas vendidas por esta Junta de Freguesia aos
Alunos.
Recebemos da D. Rosa Maria Santos a oferta de livros escolares que estão à disposição
de quem deles necessitar.
A D. Cristina Machado solicitou à Junta de Freguesia que se informasse onde poderia
inscrever as suas duas filhas gémeas para o ano lectivo em curso.
Informamos que se devia dirigir ao Agrupamento de Escolas de Santa Marinha.
Recebemos do Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos a informação que iria realizar a
cerimónia da entrega de diplomas aos alunos que se distinguiram nas Escolas deste
Agrupamento.
A Junta de Freguesia associou-se a esta entrega, oferecendo também uma lembrança a
cada aluno distinguido, no total de setenta.
Recebemos a comunicação da Escola Secundária Joaquim Ferreira Alves, de Valadares a
solicitar lembranças para oito alunos que fazem parte do Quadro de Honra daquela
Escola e que são residente em Santa Marinha.
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Recebemos um convite da Coordenadora da Escola Quinta das Chãs para assistir à
demonstração da Equipa Cinotécnica e Banda de Musica da Policia da Escola Segura de
Vila Nova de Gaia.
Após solicitação da Sra. Coordenadora da Escola das Matas foi removida pelos nossos
funcionários a árvore derrubada na Escola.
O Infantário “A TOCA DO MENINO” solicitou a esta Junta de Freguesia a retirada de uma
árvore que se encontrava caída no recreio, devido ao temporal que se fez sentir.
A pedido da Coordenadora do Centro Social de Coimbrões mandamos podar as árvores,
comentamos o recreio e procedemos à plantação de duas árvores.
A Junta de Freguesia de Santa Marinha continua a subsidiar os passes dos alunos mais
carenciados que frequentam a escola de Santa Marinha.
Continuamos a Subsidiar o PIEF (Programa Integrado de Educação Formação) da escola
de Santa Marinha
Procedemos à limpeza dos recreios e jardins de todas as escolas de Santa Marinha

CULTURA
Foi apresentado no nosso salão multiusos o livro editado pelo Sr. Fernando António
Correia Pinto com o título “AS DEVESAS NOS CARRIS DA HISTÓRIA”.
Recebemos convite do Sporting Clube Candalense para assistir à peça de teatro
“CASCATA DE EMOÇÕES” APRESENTADO PELA Companhia de Teatro Montes da Senhora
de Proença-a-Nova, aos quais foram oferecidas lembranças da Junta de Freguesia.
E também para estarmos presentes na estreia da sua peça de revista à portuguesa
“PRACETA DOS 25”.
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A Escola EB 2/3 de Santa Marinha convidou esta Junta de Freguesia assistir ao concerto
da Escola Juvenil de Gaia.
D. Isabel Andrade Monteiro, é intenção da Junta de Freguesia dar continuidade à
publicação da 2.ª Edição dos Novos Patronos das Ruas de Coimbrões e Candal, assim
como da Freguesia.
Da Paroquia de Coimbrões recebemos o convite para assistir à Procissão do Senhor dos
Passos, a Junta de Freguesia esteve presente.
Recebemos do Centro Democrático D´Instrução Latino Coelho o convite para estar
presente na tomada de Posse da nova Direcção.
A Tuna Musical de Santa Marinha enviou convite a esta Junta de Freguesia para assistir
ao espectáculo de dança de salão, a que a Junta de Freguesia esteve presente.
Também enviaram convite para o espectáculo musical “CABARET” que se realizou no dia
13 de Março de 2010.
A Tuna Musical de Santa Marinha ofereceu a esta Junta de freguesia a possibilidade se
assim o entender de realizar o espectáculo musical “CABARET” no nosso salão multiuso.
Informamos que a Tuna Musical de Santa Marinha é a Instituição que vai representar a
Junta de Freguesia nas Marchas de S. João.
Foi solicitada a esta Junta de Freguesia pela Direcção da Associação Cultural e recreativa
Encantus Corus a marcação de uma reunião para apresentação dos seus Órgãos Sociais.
Recebemos do Sporting Clube Candalense uma comunicação onde mostram o seu
descontentamento pelo corte de 10% na comparticipação financeira protocolada por esta
Junta de Freguesia.
Respondemos dizendo dos cortes que foram efectuados também a esta Junta de
Freguesia.
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CEMITÉRIO
Do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Seca recebemos o pedido de envio de
cópia do processo de transladação referente a Maria da Conceição da Silva Osório
Cardoso pelo facto do mesmo se ter extraviado.
Dado que o espaço do Cemitério de Santa Marinha está a ficar lotado e pelo facto de
Santa Marinha estar em fase de crescimento, bem como a Freguesia da Afurada, vamos
tentar que a Junta de Freguesia da Afurada construa o seu Cemitério como prometido no
ano de 1949.
Recebemos da Pregaia e das Construções Beira Corvo orçamentos para 120 ossários.
Foi solicitado ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Afurada o envio de listagem dos
munícipes recenseados na sua Freguesia.
Foram pedido orçamentos a duas empresas para a construção de mais ossários no
Cemitério.

DIVERSOS
Solicitamos reunião à Sra. Governadora Civil do Porto para apresentarmos uma
reclamação da D. Maria Irene Costa Lopes pelo facto de quando decorreram as obras na
Escarpa da Serra do Pilar se ter obstruído um cano da água, do qual resultou uma
quantia avultada a pagar às Aguas de Gaia.
Estamos agradecidos à Sra. Governadora Civil do Porto pela resolução deste problema.
Combate ao Desemprego
•

Está esta Junta de Freguesia a contactar com as empresas sedeadas na Freguesia
para que as mesmas possam dar prioridade aos desempregados de Santa Marinha.
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•

Já contactamos a empresa TAYLORS, que é a proprietária do novo hotel que está a
ser construído em frente ás caves dessa empresa, bem como ao PINGO DOCE de
Coimbrões onde já foi admitida uma funcionária.

•

Enviamos ao Provedor da Santa Casa da Misericórdia, Sr. Joaquim Vaz um pedido
para quando abrir as instalações da Creche da Freguesia da Afurada dar prioridade
ás Educadoras de Santa Marinha desempregadas.

•

Cedemos à Empresa de trabalho temporário MANPOWER uma sala duas vezes por
semana no edifício da Junta de Freguesia, para que esta empresa recrute
trabalhadores, privilegiando os desempregados de Santa Marinha.

Solicitamos ao Sr. Dr. Albino Jorge, Director dos Vinhos ROMARIZ e proprietário de
diversas casas na Rua Cândido dos Reis que foram adquiridas ao Episcopado, o que irá
acontecer aos inquilinos das respectivas habitações.
A D. Adelina solicitou a esta Junta de Freguesia apoio para transportar mobília da Rua
barão do Corvo para a Rua da ramada Alta e nos informou de outros problemas sociais
que foram encaminhados para a Segurança Social e que já os solucionou.
Foi solicitado ao Sr. Padre do Candal reunião sobre a inclusão das crianças do Colégio
Creche Nossa Senhora da Bonança nas nossas visitas aos Centros Históricos de Santa
Marinha e de Guimarães.
IRS
A Dra. Manuela Cunha, membro do Executivo desta Junta de Freguesia e o Sr. Joaquim
Soares procederam de forma voluntária e gratuita ao preenchimento do IRS nesta Junta
de Freguesia a todos os munícipes.
Para o efeito foram afixados editais pela Freguesia informando a população dos dias em
que se podiam deslocar à Junta de freguesia para o respectivo preenchimentos.
O Sr. Manuel Machado enviou um email oferecendo os seus serviços para o
preenchimento de IRS, respondemos agradecendo a oferta mas que já estávamos a
efectuar esse serviço à população.
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Recebemos do Sr. Telmo Castro o pedido para se colocar passadeiras na Rua José Falcão
e sinalização de aproximação de Escola e atenção às crianças na Rua António Granjo.
Convidamos o Vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia, Dr. Marco António Costa a
visitar a freguesia, em especial as obras efectuadas por este Executivo.
Recebemos da Comunidade Cristã da Serra do Pilar o pedido de apoio para a iluminação
a ser colocada dentro da Igreja do Mosteiro da Serra do Pilar.
Sobre este assunto a Câmara Municipal de Gaia assumiu a responsabilidade da colocação
da referida iluminação de acordo com o orçamento apresentado.
O Sr. João Meneses felicitou a Junta de Freguesia pela festas das Colectividades e
ofereceu os serviços da sua esposa, a fadista Sandra Correia,
Recebemos cópia do requerimento enviado pelo Sr. Fernando Marcelino Barbosa Braga,
morador na Rua Professor Urbano de Moura, n.º 75 – 1.º – Hab. 17 à Câmara Municipal
de Gaia dando conta dos estragos que os jovens provocam a jogar a bola nas garagens.
Recebemos do Sr. Aires Alberto Pinto Ribeiro Pinto um pedido para que o proprietário
do prédio que em tempos ardeu e se encontra devoluto na Rua Particular às Árvores
proceda à limpeza do mesmo.
Já temos o nome do proprietário e o mesmo vai ser intimado pela Câmara Municipal de
Gaia a proceder à limpeza.
Recebemos um email do Sr. Manuel Machado pedindo informações sobre a data da
Assembleia ordinária de Abril da Assembleia de Freguesia, para que posso vir assistir à
mesma.
Recebemos um pedido da D. Maria José Salgueiro da FEDAPAGAIA para transporte de
uma criança autista, moradora na Rua da Fervença para o Colégio do Candal.
Recebemos um pedido anónimo de um munícipe do Bairro João Félix pedindo para se
podarem as árvores ali existentes.
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Do Condomínio da Simopre Arrábida, a sua Administradora D. Esperança pediu a nossa
ajuda para a solução dos problemas de infiltrações de águas e de outros problemas.

PESSOAL
Ordem de Serviço N.º 01/2010
Para melhor reestruturação do plano de trabalho a Junta de freguesia adquiriu duas
máquinas de café, em que foram distribuídas chaves pelos funcionários que lhes dão
direito a dois cafés por dia.
Esta ordem de Serviço entrou em vigor no dia 3 de Março de 2010.

Regime Jurídico da Protecção na Maternidade
Foram informados todos os funcionários que as faltas por assistência aos filhos
encontram-se reguladas nos artigos 35.º e 36.º do Decreto lei N.º 91/2009 de 9 de Abril,
que confere ao beneficiário o direito a um subsidio correspondente a 65% da
remuneração de referencia por cada dia de falta.
Foi enviada ao funcionário, António Delfim da Conceição Lopes uma comunicação para se
apresentar na Junta de freguesia com a verba corresponde à indemnização que recebeu
indevidamente da Companhia de Seguros.
Recebemos da D. Rosa Novo um alerta de que quando estão na paragem de transportes
públicos junto ao tabuleiro inferior da Ponte Luís I por vezes são arremessadas do
tabuleiro superior da referida ponte pedra, colocando em risco a vida das pessoas e
causar danos nas viaturas que ali passam.

GABINETE DA ACÇÃO SOCIAL E DA FAMÍLIA
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Durante os três meses a que se reporta esta informação, o Gabinete de Acção Social,
atendeu todos os munícipes para a resolução dos inúmeros problemas que os trouxeram
a esta Junta de Freguesia., assim tivemos que articular com as mais diversas instituições
da Freguesia tendo em vista proporcionar ao utente uma melhor qualidade de vida.
Durante este período realizou-se o Almoço da Terceira Idade, oferecido pela Junta de
Freguesia, também se realizou o Almoço oferecido aos idosos residentes na beira – rio
pelo Restaurante Tromba Rija.
Adquiriram-se e distribuíram-se os brinquedos de Natal a todas as crianças que
frequentam as escolas e IPSS da freguesia.
Realizaram-se as inscrições para o Cabaz em colaboração com a Escola Mística
Espiritualista Aliança de oliveira do Douro, a quem muito agradecemos, que foram
atribuídos aos agregados familiares mais carenciados, num total de 200.
Foram realizados todos os contactos (escolas, agrupamentos, instituições, empresas, etc.,)
tendo em vista a realização da visita de estudo do terceiro ano ao Centro Histórico de
Santa Marinha, e dos alunos do quarto ano a Guimarães.
Também já se começou a preparar o Passeio da Terceira Idade que se realizará no dia
18/06/2010.
Tendo em conta os problemas da freguesia realizaram-se inúmeras reuniões com técnicos
da das instituições da freguesia tendo em vista a resolução de problemas sociais

PROCESSOS JUDICIAIS

Rua Cândido dos Reis, 545  4400-075 Vila Nova de Gaia  Tel.: 22 374 67 20 - Fax: 22 374 67 29  www.jf-santamarinha.pt

17

O Executivo da Junta de Freguesia informa que existe um Processo Judicial a decorrer
com o antigo funcionário Antero Pinto.

SITUAÇÃO FINANCEIRA
Informamos a Assembleia de Freguesia que não há dívidas a qualquer fornecedor ou
Instituição, conforme documentos em anexo.

Vila Nova de Gaia, 4 de Abril de 2010

O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA

(Joaquim de Magalhães Leite)
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