Freguesia de Canedo, Vale e Vila Maior

INFORMAÇÃO ESCRITA DA ATIVIDADE EXERCIDA - II TRIMESTRE 2021
(Nos termos da alínea e) do n.º 2 do art.º 9º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro)

Gestão dos Serviços da Freguesia:
A gestão dos serviços administrativos da freguesia voltou a ser feita de forma
descentralizada, tendo-se reformulado os horários de atendimento ao público nas três
secretarias da junta, passando estes a ter o seguinte horário; em Canedo, todos os dias
úteis das 9:00 às 12:30h e das 14:00 às 16:30h, no Vale, às terças e sextas feiras das
16:30 às 18:30h e em Vila Maior, às segundas e quintas feiras das 16:30 às 18:30h.
Estes serviços são assegurados por dois funcionários/as administrativos/as do quadro.
Desta forma, retoma-se a política de proximidade entre a junta de freguesia e todos os
cidadãos, que se encontrava a vigorar antes das medidas restritivas impostas pela
pandemia da Covid-19.
Ainda no âmbito do Plano de Contingência, manteve-se a reorganização dos recursos
humanos, adaptando-se os serviços aos novos condicionalismos, reduzindo-se as
equipas de trabalho sem, no entanto, se pôr em causa a satisfação das necessidades dos
cidadãos, continuando com a política de proximidade que se vinha a praticar.
Neste trimestre, para além de todo o trabalho de expediente foram emitidos os
seguintes documentos:






130 Atestados/Declarações;
46 Registos relacionados com cemitérios;
33 Licenças de Canídeos;
00 Licenças de Arraiais;
03 Autenticações de documentos;

No que respeita aos serviços operacionais, os mesmos são assegurados por cinco
funcionários/as do quadro e quatro entidades prestadoras de serviços diversos.
Obras realizadas pela Junta de Freguesia:


Pequenas obras de reparação e manutenção em escolas e jardins-de-infância do
território da União de Freguesias;
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Pequenas obras de reparação em sanitários e outros espaços de utilização
pública;
Reposição de grelhas/tampas em caixas, aquedutos e sarjetas que foram
danificadas, vandalizadas e/ou roubadas;
Manutenção e reposição de placas toponímicas, de placas de informação
direccional e de sinalização vertical de trânsito;
Manutenção e limpeza de aquedutos e valetas em espaços públicos e vias de
circulação;
Beneficiação do acesso às sedes das colectividades, no Vale;
Construção de novos sanitários no cemitério do Vale;
Reconstrução das redes de drenagem de águas pluviais e abastecimento de água,
reparação de passeios e execução de acessos a pessoas com mobilidade
condicionada no cemitério de Canedo;
Conclusão de obras de reparação e pintura interior da capela mortuária de
Canedo;
Implementação de rede de águas pluviais na Rua de Paradela, Vale;
Execução de muros e passeios ao abrigo de protocolos tripartidos entre
proprietários, Junta de Freguesia e Câmara Municipal, no âmbito de
alargamentos e reperfilamento de ruas, nomeadamente no lugar da Mota, em
Canedo, e no lugar de Pessegueiro, no Vale;
Manutenção e tratamento de espaços públicos, nomeadamente espaços
ajardinados, praças, largos, fontenários e lavadouros;
Reparação e pintura de paredes exteriores e muros no pavilhão gimnodesportivo
de Canedo;
Reparação de vias de circulação com colmatação de buracos com material
betuminoso a frio nas principais estradas da União de Freguesias, tendo sido
aplicadas cerca de 12 toneladas de massa asfáltica nas seguintes ruas:
Canedo
Rua das Cavadas
Rua do Centro Social (Várzea)
Rua de Carvoeiro
Rua do Vale Escuro
Rua dos Canavidos
Rua da Pontinha
Vale
Rua Prof.ª Maria Angelina
Rua da Silva
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Iluminação Pública:
A Junta de Freguesia, continua empenhada em dar apoio a todos os cidadãos nas
questões ligadas à iluminação pública, nomeadamente no reporte à EDP para a
substituição de luminárias fundidas.
Em conjunto com a EDP estão a ser relocalizados alguns postes de energia eléctrica
nos locais onde está a ser feito o alargamento das vias de circulação.

Estudos e Projectos:
Em colaboração com a Câmara Municipal









Piscinas Municipais de Canedo – efectivação do contrato de Empreitada de
Construção;
Requalificação urbana da envolvente ao Parque de N. S.ª da Piedade – fase
de concurso público;
Requalificação da Zona envolvente à Capela de Cedofeita no Vale;
Estudo para a criação de um percurso pedonal na zona ribeirinha do Rio
Uíma (estudo de percursos em Vila Maior e Canedo);
Parque de Lazer junto ao Campo de Jogos de Vila Maior - elaboração do
plano;
EB1 do Mirante (estudo prévio para a sua requalificação e reabilitação;
EB1 de Sousanil / Vilares (transformação em unidades de alojamento social
para famílias unipessoais);

Por iniciativa da Junta de Freguesia



Ampliação do Cemitério do Vale – Inicio das obras;
Requalificação do Parque de N. S.ª da Piedade – Fase de preparação do
processo para concurso público;

Limpeza Urbana, Parques e Jardins:
A limpeza urbana tem sido uma das prioridades do executivo.
Dada a extensão do território, que tem cerca de 196 Km de ruas e caminhos, o que se
traduz em mais de 390 Km de valetas para limpar e tendo ainda em conta a deliberada
opção pelo não uso de herbicidas sistémicos, a solução encontrada, dada a falta de
meios por parte da Junta de Freguesia, foi atribuir a prestação deste serviço a uma
entidade externa.
A Junta de Freguesia assegura, através dos seus recursos humanos, a manutenção e
limpeza de todos os espaços públicos de praças, parques e jardins, bem como os
respeitantes às áreas envolventes aos edifícios de utilização pública.
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Cemitérios:
Os cemitérios da União de Freguesias voltaram a funcionar dentro dos horários normais
de Inverno e de Verão, continuando no entanto em vigor, as medidas de segurança
sanitária anteriormente implementadas.
Neste trimestre foi dada continuidade às obras de execução de novas redes de
abastecimento de água e drenagem de águas pluviais, reparação de passeios e execução
de acessos a pessoas com mobilidade condicionada nas zonas III e IV do cemitério de
Canedo.
Foram iniciadas as obras de construção de novas instalações sanitárias no cemitério do
Vale, para que, de seguida, se possa proceder à totalidade da demolição das construções
ainda existentes respeitantes às antigas instalações sanitárias.
No período de análise a que respeita o presente relatório, foram realizadas as seguintes
operações relacionadas com a actividade nos cemitérios (até meados de Dezembro):
14 Inumações
08 Ocupações de Capelas Mortuárias
03 Exumações/Trasladações
04 Ossários vendidos
01 Taxas de não residentes
00 Taxas de obras particulares
00 Averbamentos / 2ª Vias
Colectividades /Associações:
A Junta de Freguesia continua a dar o seu apoio logístico e financeiro a todas as
colectividades/associações da União de Freguesias, pese embora o facto de, com a
manutenção das medidas de protecção e segurança adoptadas para fazer face à
pandemia da Covid-19, as acções que normalmente estas entidades levavam a efeito,
tenham sido praticamente todas canceladas.
Educação:






Apoio dado na realização de pequenas obras de reparação conforme
solicitado pelos respectivos responsáveis pelas instalações e de acordo com
as competências da Junta de Freguesia.
Reuniões periódicas e colaboração institucional com o Agrupamento de
Escolas de Canedo, nomeadamente com a participação no Conselho Geral
do AEC e Conselho Eco-Escolas.
Apoio dado com a realização de trabalhos de limpeza das áreas envolventes
aos edifícios escolares, quer a nível interior quer a nível exterior, bem como
pequenas obras de manutenção nos edifícios.
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Cultura, Desporto e Recreio:
A Junta de Freguesia continua a apoiar os projectos apresentados tanto na área cultural
como na área desportiva, nomeadamente nas acções abaixo elencadas, embora
tenham, na sua maioria, continuado sem actividade devido às restrições impostas pela
pandemia da Covid-19.
 Cedência de instalações da Junta de Freguesia em Canedo e Vila Maior para
diversas actividades, tais como aulas de ginástica e dança, Zumba e Yoga.
 Cedência de instalações para sessões de formação e/ou informação levadas a
cabo por várias entidades.
 Disponibilização das instalações do Pavilhão Gimnodesportivo para a prática
desportiva por parte de algumas associações e também da população em geral.
 Apoio logístico para o transporte dos seniores para as piscinas, fomentando
assim a prática desportiva e a actividade física tão importante nesta idade.
 Apoio à prática desportiva por parte dos seniores nas três freguesias que
compõem a União, através da disponibilização gratuita de aulas extra de
ginástica e dança aos inscritos no Movimento e Bem Estar.
 Apoio logístico a entidades promotoras de caminhadas e outras actividades
relacionadas com o exercício físico.
Área Social:
Fórum Social
No âmbito do Fórum Social, realizou-se a 40ª reunião de trabalho, tendo, no entanto,
sido articulado entre o Sr. Presidente do Fórum e os demais parceiros, acções de apoio
à comunidade no âmbito da emergência social provocada pela pandemia da Covid-19,
nomeadamente com a entrada da farmácia de Canedo para parceiro do Fórum,
englobando-se desta forma também apoios no âmbito do fornecimento de
medicamentos a pessoas carenciadas.
Mercearia Social
Após a sua inauguração no primeiro trimestre de 2017 a mercearia social está a apoiar
um conjunto de famílias carenciadas com géneros alimentícios e artigos de higiene
pessoal.
O horário de funcionamento é às quintas-feiras entre as 10:00h e as 12:30h, estando a
sua gestão e funcionamento a ser partilhada entre a Junta de Freguesia e o Centro de
Solidariedade Social de Canedo “O Jardim”. Neste período e tendo em conta as
restrições impostas pelas medidas de segurança no âmbito da pandemia da Covid-19,
os apoios são dados, concentrando todos os créditos numa única entrega mensal.
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Continuação do apoio prestado pela Mercearia Social a um total de 30 famílias
carenciadas, cuja situação é revista de três em três meses.
Neste trimestre, deu-se continuidade ao auxílio prestado a um número maior de
famílias que evidenciaram necessidades deste tipo de apoio, resultantes da
perda de autonomia financeira para fazer face à aquisição de bens de primeira
necessidade.

Apoio Social:
Emprego
A funcionar desde Outubro de 2015, na sede da Junta de Freguesia em Canedo, o ponto
ALPE continua a dirigir a sua actuação para apoiar pessoas desempregadas, bem como
ajudar eventuais empreendedores e pessoas que pretendam criar o seu próprio
emprego. Trata-se de uma parceria entre a Junta de Freguesia e a ALPE (Agência Local
em Prol do Emprego). Com a continuidade das medidas restritivas devido à pandemia
da Covid-19, as acções desenvolvidas por esta entidade, no que diz respeito ao
atendimento presencial foram canceladas.
Ainda no que respeita ao apoio social e com início neste trimestre, encontra-se a
funcionar no edifício da Junta de Freguesia em Vila Maior o “Projecto Direitos e Desafios
em Rede”, promovido pelo município de Santa Maria da Feira com a colaboração da
Cooperativa Casa dos Choupos, no âmbito do “Contrato Local de Desenvolvimento
Social 4G”. Este projecto tem como entidade executora a Associação de
Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria (ADRITEM) e é
operacionalizado pela ALPE.
Atendimento e acompanhamento social
Continua a funcionar nas instalações da Junta de Freguesia em Canedo, o atendimento
público a todos aqueles que tenham necessidades de apoio social, através do corpo
técnico do CASTIS de Sanguêdo.
Atendimento público a todos aqueles que tenham necessidades de apoio social na
Freguesia do Vale, a ser levado a efeito no edifício da Junta de Freguesia no Vale, por
uma Assistente Social da Câmara Municipal da Feira, mediante prévio agendamento.
Com a continuidade das medidas restritivas devido à pandemia da Covid-19, também as
acções desenvolvidas por esta entidade, no que diz respeito ao atendimento presencial
foram canceladas, no entanto a gestão do acompanhamento social continua a ser feito
em estreita colaboração com a Junta de Freguesia.
Encontra-se também a funcionar, de forma presencial, nas instalações da Junta de
Freguesia em Canedo, o acompanhamento social a pessoas com problemas relacionados
com o consumo de álcool.
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Área da Saúde:
Na sequência das medidas tomadas anteriormente, no âmbito da intervenção da
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, do Instituto da Segurança Social
I.P., da ARS – Norte e da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, com a instalação de
uma estrutura de apoio de retaguarda (EAR) para pessoa infectadas com SARS-Cov-2,
nas instalações pertencentes ao Centro Social Vilamaiorense e tendo em conta a actual
situação pandémica, encontra-se esta estrutura activa mas temporariamente sem
utilização, fruto da evolução positiva da COVID-19 ao nível nacional e local.
Os Postos de Saúde estão a funcionar dentro dos respectivos horários de atendimento,
estando, no entanto, ainda com constrangimentos ao nível dos recursos humanos,
nomeadamente no que diz respeito ao corpo clínico.
Relativamente à U.S.F. de Canedo, o projecto encontra-se a ser reformulado sob
orientação do ACES Feira/Arouca e da ARS Norte.
Equipamentos e Viaturas:
Foram feitas algumas reparações de manutenção às viaturas e equipamentos que se
encontram ao serviço da Junta de Freguesia.
Outros Assuntos:
Participação em eventos ou reuniões institucionais
O executivo representou a Junta de Freguesia em diversos eventos, bem como
participou em várias reuniões de trabalho levadas a efeito por diversas instituições, das
quais se salientam as seguintes:
- Participação em reuniões de coordenação com a equipa de trabalho do CENSOS 2021;
- Participação em reunião por videoconferência do CLAS – Conselho Local de Acção
Social, 22 de Abril de 2021;
- Participação em reunião por videoconferência no âmbito do HFA – Há Festa na Aldeia,
3 de Maio de 2021;
- Participação na reunião por videoconferência com a CMDF – Comissão Municipal de
Defesa da Floresta, 24 de Maio de 2021;
- Participação na 40ª reunião do Fórum Social da União de Freguesias de Canedo, Vale e
Vila Maior, Junta de Freguesia de Canedo, 25 de Maio de 2021;
- Participação na reunião por videoconferência com a CMDF – Comissão Municipal de
Defesa da Floresta, 24 de Maio de 2021;
- Participação em reunião da Protecção Civil Municipal no âmbito do programa “Aldeia
Segura- Pessoas Seguras”, Europarque, 7 de Junho de 2021;
Canedo, 18 de Junho de 2021
O Presidente da Junta de Freguesia
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