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INFORMAÇÕES PRESIDENTE DE JUNTA 

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 29 de SETEMBRO de 2020 

 

Informações Diversas: 

 

• Piscina Municipal: 

o Ocupação dos tempos livres jovens na Piscina Municipal: 

Neste programa estiveram inscritos 09 jovens da nossa freguesia, com idades compreendidas 

entre os 15 e 20 anos os quais cumpriram, como habitualmente, o atendimento do bar e a 

supervisão do espaço envolvente. 

o Receita/Despesa 

 Despesa com aquisição de bens e serviços: 10.488,30€  

 Despesas com pessoal: 3.165,36€ 

 Receita do bar: 4.867,05€ 

 Receita entradas na piscina: 2.669,50€ 

 Transf. Verba CMFF: 4.000,00€ 

Total da Despesa = 13.653,66€ 

Total da Receita = 11.536,55€, diferença de -2.117,11€ 

Este ano não houve necessidade de aquisição de produtos para tratamento de água, uma vez que 

ainda havia do ano anterior (cedidos no final da época pela CMFF), nem reparação de bombas, 

contudo houve necessidade de reparações várias no tanque grande, aquisição de equipamento de 

vigilância da qualidade da água e peças de canalização. Acrescentando-se também um grande 

investimento em produtos de higienização de superfícies e de equipamento para separação de 

espaços e sinalização de percursos de acordo com normas da DGS em relação á Covid 19. Pela 

mesma razão houve necessidade de reforço ao nível dos recursos humanos. 

o Outras atividades: 

Durante a época balnear foram ainda desenvolvidas as seguintes atividades na piscina: 

 Comemoração do dia Mundial da Juventude –Entradas grátis para jovens com 

idades até aos 30 anos; 

 Comemoração do dia dos Avós com entradas grátis para avós e netos; 

 Sessão de cinema “Há Cinema na Freguesia” JF em parceria com a CMFF; 
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 No dia de encerramento, foi apresentada a exposição fotográfica “EmCantos 

nos recantos dos Açores”, uma parceria entre a JFMG, a AIT – Emcantos e o 

fotografo António Ramos Silva. 

 

• Escolas da Freguesia: 

Atualmente existem 9 alunos em cada escola da freguesia: EB1 de Vigários e Jardim de 

Infância. 

No sentido de promover a sua manutenção e ajudar as famílias que mantêm os seus filhos 

nestes estabelecimentos, o Executivo, a exemplo do ano letivo anterior atribuiu: batas e 

chapéus grátis para as crianças do JI e uma ajuda monetária de 25€ por criança para 

material escolar para os alunos da EB1 (este material deverá ser adquirido nos 

estabelecimentos da freguesia que mantêm as suas parcerias com a Junta). 

O transporte das crianças que o solicitam continua a realizar-se com a carrinha da junta e 

sua funcionária, neste ano letivo temos 5 inscrições. 

 

• Recursos Humanos da Freguesia 

O pessoal ao serviço da junta de freguesia (armazém), são atualmente 2 colaboradores, 1 

dos quais é cedido pelo IEFP ao abrigo dos contratos inserção (CEI) cujo contrato termina em 

fevereiro de 2021 e o outro é um contrato emprego inserção + (CEI+), que termina em julho 

de 2021. 

Uma assistente técnica com CTFPTI e uma funcionária contratada a tempo parcial com 

contrato a termo. Está para breve a publicação em Diário da República a abertura de 

concurso para ocupação de lugar de Assistente Operacional. 

 

• Apoios Financeiros concedidos 

o Apoio à Atividade Regular de I./O./Associações sem fins lucrativos 

Enviado e-mail (a 21 de abril) às Associações da Freguesia, a informar/relembrar dos prazos 

previstos no Regulamento de Atribuição de Subsídios e Apoios às 

Instituições/Organismos/Associações sem fins lucrativos que teriam tido seu términus de 

candidatura a Apoio para Actividade Regular a 31 de março.  Dado o contexto de pandemia que se 

tem se vivia e vive, entendeu este órgão, alargar esse mesmo prazo até ao dia 30 de junho.  Assim, 

o Executivo, após receção das candidaturas e análises das mesmas, deliberou atribuir os seguintes 

apoios: 

 AIT - Emcantos – 250€; 
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 ACRDG – 250€; 

 A.Cívica de Defesa dos Moinhos e do Ambiente -Mó-Gândara – ainda não 

lhe foi atribuído qualquer apoio dada a falta de documentação na 

candidatura que aguardamos. 

o Programa de Incentivo à Natalidade – Aceite a uma candidatura apresentada pela 

freguesa Vânia Bernardo. 

 

• Despesa COVID – 19 

Até à data a despesa com aquisição de material para prevenção da pandemia COVID-19, é de 

1.078,52€. Algum deste material foi doado ao Centro Social e Paroquial Aqua Viva, sendo 

que desde a última reunião foram entregues mais 500 pares de luvas e 200 máscaras. 

 

• Aquisição da Carrinha para o Armazém: 

Para fazer face às necessidades do trabalho do armazém, foi adquirida uma Carrinha 

Mitsubishi, modelo L200 Club Cab 4WD, combustível: diesel, 3 lugares. 

A carrinha teve um custo total de 17.050€ (dezassete mil e cinquenta euros). 

Contamos com o apoio de 10000€ da CMFF.  

 

• Intervenções da Brigada da CMFF na freguesia: 

o Intervenção na Rua da Azenha a Amieira (estrutura sub pavimento completamente 

degradada); 

o Construção de 2 bases de contentor Resíduos Sólidos (Cunhas e Azenha da Amieira); 

o Intervenção na Rua dos Ministros (Pontão destruído); 

o Reposição pavimento na Rua do Lagar, Ribas; 

o Reposição de pavimento na Rua do Emigrante, Lafrana de Baixo. 

 

• Alguma correspondência (e-mails) trocados com as Águas da Figueira, para 

reparação/reposição de pavimento: 

 16-07-2020 

Ex.mo Sr. Eng. Nuno Simões, 

O Executivo da Freguesia de Moinhos da Gândara, vem por este solicitar intervenção desses 

serviços na reposição do pavimento na Rua da Fontita, na localidade de Casal dos Chouriços, 

imediatamente a seguir aos semáforos, no sentido da Freguesia de Ferreira-a-Nova. (sem 

resposta) 
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 17-07-2020 

Ex.mo Sr. Eng. Nuno Simões 

Vimos por este meio informar que fomos alertados pela GNR do Posto Territorial de Quiaios, de 

um acidente provocado por uma tampa de saneamento solta na Rua 20 de Junho, do qual 

resultaram danos materiais num veículo automóvel. 

Assim, reforçamos a necessidade de verificação/reparação, com urgência, das tampas de 

saneamento em duas artérias principais da Freguesia de Moinhos da Gândara, Rua 20 de Junho, 

na localidade de Quinta dos Vigários e Rua 5 de Janeiro na localidade de Ribas, por forma a 

evitar mais situações de acidentes, conforme situação descrita anteriormente. São duas vias 

bastante movimentadas. 

O local do acidente já se encontra devidamente sinalizado. 

Resposta do Eng. Nuno Simões: 

Acusando a recepção do seu e-mail informo que iremos, durante a tarde de hoje, proceder á 

remoção da argamassa que foi aplicada pela Empresa, que ao serviço da C.M. procedeu ao 

levantamento das tampas, após a empreitada de pavimentação e aplicar, em sua substituição, 

massas betuminosas a frio. 

 02-09-2020 

Enviado e-mail Eng. Nuno Simões e Geral Águas da Figueira 

Situação 1 – Rua da Fontita, Casal dos Chouriços – toda a rua está bastante degradada nas 

zonas de cortes de abastecimento de água, contudo existem 2 a 3 locais bastantes perigosos 

em que o “abaixamento” do pavimento já chega aos 6-7 cm. 

Esta situação já foi reportada aos serviços municipais que nos orientaram para vós! 

Situação 2 - Rua do Pinheiro Manso, junto ao nº 27, Casal dos Chouriços – grande e perigoso 

(nomeadamente para motociclos e velocípedes) abaulamento de pavimento na ligação dos 

serviços da rede; 

Situação 3 – Rua das Morenitas, entre os nºs 13 e 17, Quinta dos Vigários – grande 

abaulamento de pavimento. (ficou sem resposta) 

 18-09-2020 

Exmo. Sr. Eng. Nuno Simões, 

Vimos por este meio enviar em anexo registo fotográficos de situações da degradação da vossa 

infraestrutura na nossa Freguesia, que carecem a vossa intervenção o mais breve possível. 

Passo a enumerar: 

• Tampa de saneamento partida/danificada, Rua 5 de Janeiro, em frente à habitação nº 83, na 

localidade de Ribas; 
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• Tampa de saneamento partida/danificada, Rua 5 de Janeiro, em frente à habitação nº 127, 

na localidade de Ribas; 

• Tampa de saneamento partida/danificada, Rua 5 de Janeiro, em frente à habitação nº 17, na 

localidade de Ribas. 

• Reposição de pavimento, no cruzamento entre a Rua 5 de Janeiro e Rua do Cabeço, na 

localidade de Ribas. Alertamos que esta situação já motivou um acidente. 

• Tampa de saneamento partida/danificada, Rua 20 de junho, em frente à habitação nº 35, na 

localidade de Quinta dos Vigários. 

Aguardamos ainda resposta ao e-mail enviado a 02/09, que segue também em anexo. 

Resposta do Eng. Nuno Simões: 

Acuso a recepção de ambas comunicações e informo que vamos proceder às respetivas 

reparações. 

Conclusão: efetivamente as reparações vão acontecendo, mas de forma muito lenta. 

 

• Correspondência Enviada/Recebida CMFF 

o Exposição do centro Social e Paroquial "Áqua Viva" 

 23-07-2020 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Dr. Carlos Monteiro, 

Vem o Executivo da Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara cumprir a solicitação da 

Direção do Centro Social e Paroquial Áqua Viva e enviar a Vª Exª a exposição recebida por 

esta entidade, no passado dia 22 de julho, emanada pela mesma instituição, relacionada com 

a implantação de uma antena uma antena de Telecomunicações na Freguesia. 

Acreditando no melhor encaminhamento da situação. 

 

Nota: Exposição do Centro Social “Aqua Viva” em anexo 

 

o Projeto de Ampliação do Cemitério 

 23-07-2020 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, 

Exmo. Eng.º Paredes, 

Vem, por este meio, o Executivo da Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara, solicitar 

informação sobre um pormenor da obra descrita em assunto. 
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Ao consultarmos novamente a primeira versão do Projeto da obra de ampliação do cemitério 

apercebemo-nos do seguinte no ponto: 3. Adequação ao DL. 44 220, de março de 1962, da 

Memória Descritiva do documento: 

"No que toca ao art.12.º propõem-se a colocação de sepulturas pré-fabricadas de betão do tipo 

“Farcimar” ou equivalente, com as dimensões 1.00x2.43x1.15m, o que responde às medidas 

mínimas impostas, bem como forma retangular determinada. Estas sepulturas estão distribuídas 

por 2 talhões de 60 unidades (perfazendo um total de 120 novas sepulturas), o que por sua vez 

corresponde ao pedido no art.13.º “para o máximo de 90 corpos” por talhão. "   

O que pretendemos é que a profundidade das sepulturas seja de 1,65m e não de 1,15m, como 

são a grande maioria das já existentes neste e noutros cemitérios e facilita o melhor 

aproveitamento do espaço cemiterial. 

Estará este pormenor salvaguardado? 

Ainda sem resposta….segundo informação camarária concurso de obra em curso. 

 

o Obras de melhoramento na sede da Junta 

 21-08-2020 

Boa tarde Sr. Presidente da CMFF, 

Na sequência da nossa última reunião, vem o executivo da Junta de freguesia de Moinhos da 

Gândara, solicitar a Vª atenção para os melhoramentos/intervenções necessárias no edifício da sede 

da Junta de Freguesia. 

Assim sendo, e de acordo com a vontade expressa do município em adequar as várias sedes das 

Juntas de Freguesia a possíveis e futuros Espaços Cidadão e no cumprimento da legislação e 

equidade no acesso do cidadão deficiente aos serviços públicos, apresentamos algumas das 

situações a melhorar no edifício referido: 

1 – Intervenção nos WC’S (…)  

2 – Entrada e acesso ao edifício 

Assim, solicitamos a visita dos técnicos municipais responsáveis para análise e estudo das 

intervenções a realizar para posterior atuação do município em conformidade. (sem resposta) 

 

o Pedidos de Intervenções da Brigada Municipal na Freguesia de Moinhos 

da Gândara 

 22-09-2020 

Exma. Sr.ª Engª Elisabete, 
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Vem o Executivo da Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara solicitar a melhor atenção dos 

serviços municipalizados para a seguintes situações: 

• Bossa no início do Beco das Covas (localidade de Ribas) - situação que há muito prejudica os 

utilizadores deste troço que muito pacientemente aguardam intervenção; 

• Deterioração progressiva de pontão no entroncamento da Rua das Colheitas com a Rua do 

Barroco (localidades de Lafrana e Gestinha) pelo caudal da Vala do Barroco, situação já 

visitada pelos serviços municipais a que não foi dado seguimento. A intervenção atempada 

neste local poderia acautelar piores consequências a médio prazo; 

• Pontão sobre a vala da Veia na localidade Ribas (Rua da Sinceira) - continua sem 

intervenção, a solução encontrada foi proibir trânsito local. Tal solução continua sem garantir 

a segurança de quem se aproxima e estando a chegar a época das chuvas o perigo vai 

aumentar, dado o mais que certo aumento do desgaste das terras. 

Bem sabemos que tais intervenções estão dedicadas à Brigada dos Serviços Municipalizados que 

rotativamente vai passando, por curtos períodos, nas várias freguesias, contudo não poderemos 

deixar de solicitar uma atenção muito mais atenta a estas situações que poderão colocar em causa a 

segurança de quem vive e de quem visita esta freguesia e que, decerto, não poderão ser resolvidas 

com a brevidade que se desejaria com o tempo e recursos que habitualmente disponibilizam.(sem 

resposta) 

 

o 20-09-2020 

E-mail recebido do Eng. Paulo Renato da CMFF 

• Empreitada: …. Beneficiação de pavimentos, em diversas ruas - Zona Norte - 

Freguesia de Moinhos Gândara – Rua 1º de Maio, Cunhas, Condicionalismos 

trânsito. 

Exmos. Srs.  

Na sequência da execução da empreitada mencionada em assunto, há necessidade de, a partir 

do dia 21-09-2020 e por um período estimado em 10 dias, ocupar parte da faixa de rodagem da 

Rua 1º de Maio, Cunhas.  

É garantido o trânsito no arruamento com pequenos condicionalismos.  

Os condicionalismos ocorrem entre as 8h e as 18h30.  

 A colocação e manutenção da sinalização é da responsabilidade da firma adjudicatária, 

“Prioridade-Construção De Vias De Comunicação, S.A.”.  
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As durações dos condicionalismos, poderão sofrer pequenas alterações no decorrer dos 

trabalhos, caso as condições climatéricas ou outros condicionalismos não permitam a sua 

execução no prazo previsto.   

Anexo planta de localização do arruamento a intervencionar.  

 

Os trabalhos de preparação já se iniciaram, tivemos informação que após finalização destes, a 

obra ficará parada e aguardará trabalhos de pavimentação. 

 

 


