Prosseguir o Desenvolvimento …
Canidelo é actualmente a freguesia do concelho que mais desenvolveu nos últimos anos,
graças à estratégia de desenvolvimento assumida pela Câmara.
Fruto da sua privilegiada localização, a única com mar e rio, tem vindo a ser favorecida pela
política de desenvolvimento do litoral concelhio, traduzida no aproveitamento dos seus
atributos naturais.
Hoje a Freguesia de Canidelo é por todos estes motivos a mais procurada quer em termos
urbanísticos, quer pelas apostas empresariais.
Efectivamente, caso não se tivesse verificado esta opção municipal, Canidelo continuaria a
ser, por certo, uma freguesia com o futuro adiado, uma vez que as transferências de receitas
do Poder Central continuam a não corresponder à sua realidade demográfica e aos inerentes
contributos fiscais da sua população.
Assim, o orçamento da freguesia para 2008 apesar de corresponder a um dos valores mais
elevados de sempre, € 1.157.196,36, mostra uma receita absorvida em quase 60% nos
custos com pessoal, uma vez que a dimensão da freguesia não permite a redução desse
activo.
Tal como referíamos há um ano, essa despesa com pessoal, impossível de anular ou até de
reduzir, continua a ser agravada por encargos sociais altíssimos, sobretudo para a Segurança
Social, onde o total dos custos atinge os € 100.000,00.
Mantendo-se a requalificação da rede viária como prioritária e sabendo-se que a Câmara já
assumiu a da Rua da Bélgica, Rua Manuel Marques Gomes e construção da VL1, resta a esta
autarquia a colaboração em arruamentos de menor dimensão, tal como tem vindo a
acontecer, mesmo que tais trabalhos venham a decorrer em parceria com o Município.
Por outro lado, a área social continuará a merecer um lugar de destaque na acção da
autarquia, uma vez que tudo quanto tem sido feito nesse campo, tem demonstrado que têm
sido tomadas as opções correctas para resolver ou minimizar os problemas de uma ampla
faixa da população.
A implantação das urbanizações sociais na freguesia veio agravar as carências de Canidelo
nessa área, contudo não poderão, por si só, assumir o papel de bode expiatório, uma vez que
elas são bem mais profundas e não se concentram num só local, o que seria mais fácil
combater.
O acordo assumido com o Centro de Emprego de V.N. Gaia para o controlo dos beneficiários
do subsídio de desemprego e que se manterá no próximo ano, veio comprovar a precaridade
existente na freguesia em termos de emprego e justificar a oportunidade desse protocolo.
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Manteremos, igualmente, o acordo com o IEFP para a manutenção da UNIVA, uma aposta
com alguns anos e que tem justificado a opção da autarquia em assumir tal projecto, quando
outras o denunciaram.
A inexistência de um equipamento social que abranja diversas valências como lar, centro de
dia e apoio domiciliário, tem motivado o apoio da autarquia à candidatura apresentada pela
Associação de Solidariedade dos Idosos de Canidelo ao Programa Pares. Releve-se que esta
Instituição continuará a assegurar a gestão do Centro de Convívio, assim como, a Autarquia
manterá o acordo com a Cruz Vermelha – Delegação do Porto, na vertente do apoio
domiciliário.
A abertura do Centro de Saúde – Extensão de Canidelo no próximo ano será o coroar de
longos anos de luta e a resposta a uma das maiores preocupações dos canidelenses,
suprindo uma lacuna cuja alternativa governamental se mostrou desajustada às necessidades
da população.
Concluído todo o processo administrativo, o início do ano corresponderá ao arrancar das
obras de requalificação do telhado da junta e de toda a parte eléctrica do edifício, o que
permitirá começar a projectar as obras de ampliação das instalações, também elas
inadaptadas perante a actual realidade da freguesia.
Outras áreas como o desporto, recreio, cultura, parque de campismo, continuarão a merecer
toda a nossa atenção, uma vez que quer pela envolvência que criam, quer pela receita
extraordinária que geram, têm um papel relevante nas contas da autarquia e na afirmação do
desenvolvimento da freguesia.
Em 2007 tivemos oportunidade de ver a freguesia a ser contemplada com a certificação da
qualidade, um processo único nas freguesias gaienses, raro nas do País e que continuará a
merecer a especial atenção dos diversos serviços de modo a que anualmente seja possível
garantir a sua renovação.
Temos plena consciência de que sem a intervenção de terceiros, Câmara, Empresas
Municipais, G.N.R., Bombeiros e outros não seria possível assegurar o desenvolvimento da
freguesia, por isso assumiremos o plano de actividades para 2008 de forma clara, discernindo
as competências de terceiros das próprias, aglutinando os louros do trabalho da autarquia à
realidade do mesmo.
O desenvolvimento da freguesia é um facto inquestionável e 2008 continuará a traçar essa
linha de mudança, de sucesso, disso não temos dúvidas.
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I – TERCEIROS
1. Câmara
Saliente-se que a Câmara, para além de garantir a transferência mensal dos duodécimos,
assim como outras receitas provenientes de protocolos, tem previsto no seu orçamento em
termos de requalificação da rede viária
¾
¾

Rua da Bélgica
Rua Manuel Marques Gomes

e o início da construção
¾

VL1

salvaguardando-se outras obras de requalificação que pontualmente acordaremos com a
autarquia, a prossecução do plano de requalificação das
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Rua do Corgo
Rua do Viso (parte)
Rua do Nora
Rua da Pedra Torta
Travessa Agro de Cima
Rua José Maria Alves
Arruamentos da zona de S. Paio

Divisão de Trânsito
Continuaremos a apelar junto deste departamento para a:
¾
¾
¾

Colocação e reposição de passadeiras e espelhos;
Reposição de toda a sinalética, normalmente destruída por vandalismo
Implementação de novas posturas, nomeadamente, o projecto de mobilidade
aprovado para a freguesia

assim como, manteremos uma permanente colaboração na
¾
¾
¾

emissão de parecer sobre alterações ao tráfego viário
atribuição das designações toponímicas a novos arruamentos
colocação de abrigos para os passageiros dos transportes públicos
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Qren – Quadro de Referência de Estratégia Nacional
Indagaremos junto da Câmara da possibilidade de inclusão nas candidaturas de projectos da
freguesia, tais como,
¾
¾

Piscina de Canidelo
Requalificação da Rede Viária

EDP – Iluminação Pública
O protocolo existente entre esta Empresa e a Câmara obriga-nos a que pontualmente se
apresente ao Município pedidos de ampliação e ou reforço de iluminação. Releve-se o
excelente trabalho que a EDP tem vindo a levar a cabo em toda a freguesia.
Assim, sempre que julgarmos oportuno, incluindo, aquando das solicitações dos moradores,
remeteremos à CMG as obras pretendidas.
Por outro lado, continuaremos a comunicar por via “Internet” as avarias verificadas,
nomeadamente, pedido de substituição de lâmpadas.
2. Águas de Gaia
Manteremos o excelente relacionamento com esta EM. na colaboração mútua, procurando
junto da respectiva Administração a efectivação das obras previstas mas, ainda não
concretizadas, tais como
Águas Residuais
¾
¾
¾

Picão (parte)
Rua e Travessa do Monte
Caminho dos Vales – aguarda acordo entre proprietários

Águas Pluviais
Este sector foi finalmente assumido pela Empresa para 2008, pelo que estaremos atentos a
possíveis prolongamentos da rede já existente.
Abastecimento de Água
A Freguesia está com uma cobertura praticamente a 100%, ressalvando-se situações
pontuais, para cuja resolução manteremos a nossa disponibilidade em colaborar.
Linhas de Água
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Continuaremos atentos e reivindicaremos junto da EM. a permanente limpeza e requalificação
da
¾
¾
¾
¾

Ribeira de Canide
Ribeira do Ralo
Ribeira de Santarém
Fonte Lodosa

3. Gaiurb
Continuaremos a colaborar com a EM responsável pelo urbanismo na
¾
¾
¾
¾
¾

Emissão de pareceres sobre propostas urbanísticas para a freguesia
Organização dos processos visando a legalização dos clandestinos
Fiscalização das obras clandestinas
Elaboração e aprovação do PDM
Definição dos limites com as freguesias vizinhas

4. Gaia Nima
Tendo esta EM assumido as obras de requalificação do Parque de Jogos Manoel Marques
Gomes, após a cedência do direito de superfície por parte da autarquia, iremos procurar junto
da sua Administração que o processo de melhoramento e construção das infra-estruturas,
nomeadamente, balneários e bancadas, seja concretizado durante o próximo ano.
5. Gaia Social
As habitações existentes na freguesia estão praticamente lotadas, no entanto continuaremos
a solicitar junto dos responsáveis o realojamento de famílias residentes na freguesia.
Por outro lado, manteremos o protocolo de cooperação, em termos de atendimento social,
outorgado com a Empresa e assegurado pelos serviços sociais da autarquia.
6. Programa Polis
Com extinção prevista para o final do corrente ano, deverá assegurar ainda a
¾ Requalificação total da orla fluvial, com a ligação da marginal à VL2
Opções do Plano e Orçamento para 2008

5

7. Segurança
Tendo sido decretada a substituição da GNR pela PSP, estamos convictos que tal alteração
se produzirá no próximo ano e que passará pela
¾

Construção de esquadra, muito possivelmente junto às instalações do Centro de
Saúde

Por outro, solicitaremos a intervenção da Polícia Municipal, sempre que necessário,
nomeadamente na
¾
¾

Recolha de viaturas abandonadas na via pública;
Fiscalização e Policiamento da Feira

8. Bombeiros Voluntários de Coimbrões
Esta Instituição continuará, por certo, a desempenhar um excepcional trabalho na freguesia,
apesar de sedeada na freguesia vizinha, na vertente de protecção civil e de transporte de
doentes.
9. Transportes
A freguesia é servida em termos de transporte de passageiros por duas empresas, uma
pública, os S.T.C.P. – Sociedade de Transportes Colectivos do Porto e uma privada, a
Espírito Santo & Filhos.
Entretanto, apesar da existência de duas empresas, o serviço oferecido não é do agrado de
grande parte dos utilizadores, pelo que
¾

Manteremos um permanente diálogo com as respectivas administrações de
modo a que o serviço oferecido seja do agrado da maioria dos utentes.

Relativamente à empresa privada, continuaremos a pugnar pela
¾
¾

Criação da carreira circular
Implementação da carreira marginal, que permitirá a ligação de S. Paio ao Porto
II – PRÓPRIA
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A competência própria será gerada de acordo com a classificação orgânica vertida no
orçamento e abraçando todos os vectores da gestão, entendidos como prioritários desde a
implementação do POCAL.
Assim, teremos:
10.

Administração Autárquica

Ensino
• Continuaremos a assegurar a manutenção das escolas, desde que, protocolado com a
Câmara.
• Remeteremos ao Agrupamento Vertical D. Pedro I, a verba destinada às despesas de
expediente e limpeza das EB1 e JI da freguesia, cuja competência está prevista na lei.
• Continuaremos a apoiar as escolas no fornecimento de fotocópias e outros apoios
pontuais, como transportes, doação de equipamentos e todo o tipo de colaboração que
seja possível assegurar, desde que enquadrável no orçamento e disponibilidade financeira
da autarquia.
• Apoiaremos, sempre que possível as iniciativas e actividades levadas a efeito pelos
diversos estabelecimentos de ensino, nomeadamente
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Festa de Natal
Carnaval
25 de Abril
Dia da Árvore
Dia Mundial da Criança
Encerramento do ano lectivo
Outras iniciativas de interesse geral

• Apoiaremos, sempre que possível as iniciativas das Associações de Pais e de Estudantes
• Continuaremos a reivindicar a construção de uma EB2,3 e uma EB1 / JI para a freguesia,
tendo em conta o seu crescimento demográfico e o elevado índice de ocupação do actual
parque escolar.
• Manteremos o apoio ao pessoal docente e não docente nas suas actividades
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Publicações
• Na sequência da publicação da Monografia da Freguesia, que iremos continuar a divulgar,
iremos proceder ao lançamento de um trabalho sobre a toponímia da freguesia, da autoria
de um canidelense.
• Apoiaremos, igualmente, a publicação de outras obras, desde que, da autoria de
canidelenses.
• Publicaremos, finalmente, os trabalhos de prosa concorrentes ao Grande Prémio da
Literatura de Canidelo
Assessorias
Manteremos as assessorias com a manutenção dos acordos na área
¾
¾
¾

Jurídica
Informática
Contabilidade

Arruamentos
Procederemos à requalificação de arruamentos, complementando a planificação da Câmara e
desde que haja disponibilidade financeira.
Assim, iremos procurar contemplar a requalificação dos seguintes arruamentos:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Vereda das Chouselas
Rua Alto das Chouselas
Caminho Rego da Fonte
Rua Nova do Paniceiro
Caminho de Castelo Branco
Caminho dos Vales (após alargamento e colocação de infra-estruturas)

para além da permanente construção e ou reparação de passeios, nomeadamente
¾
11.

Rua do Rodelo (parte Sul)

Acção Social, Saúde e 3.ª Idade
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Acção Social
Sendo este um serviço de enorme importância para a população, sobretudo para a mais
desfavorecida, as técnicas da autarquia não deixarão de prestar o melhor atendimento no
sentido de minimizar os problemas sociais da freguesia.
Deste modo propomos manter:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Os Serviços Sociais em edifício próprio;
O apoio à Conferência Mista de S. Vicente de Paulo;
O apoio à Associação de Solidariedade Social dos Idosos de Canidelo;
O apoio a todas as IPSS ou ainda outras de âmbito social que pelo seu trabalho
visem colaborar na minimização dos problemas sociais da freguesia;
A parceria com a Cruz Vermelha – Delegação do Porto, na garantia do serviço
de apoio domiciliário;
A participação como parceiro na Associação dos Amigos do Centro de Saúde
de Barão do Corvo, disponibilizando os técnicos para acções de formação dos
voluntários;
O apoio à CPCJ, no levantamento e encaminhamento dos problemas sociais
envolvendo crianças e jovens em risco;
O apoio aos TEIP’s que são da responsabilidade do Agrupamento Vertical D.
Pedro I e da Escola Secundária Inês de Castro, traduzido numa permanente
interligação com os técnicos dos programas / candidaturas;
O apoio ao projecto da Câmara, Gaia Amiga.

• Por outro lado procederemos à realização do Plenário Ordinário ou a qualquer outro
extraordinário, devidamente fundamentado, da Rede Social da Freguesia.
• Participaremos nos Plenários da CLAS, da responsabilidade do Pelouro de Acção Social
da Câmara.
Saúde
• O Centro de Saúde com abertura prevista para os primeiros meses do próximo ano, tem já
atribuída uma USF – Unidade de Saúde Familiar, garantia de que poderá funcionar, logo
após a inauguração do equipamento.
• Paralelamente ao CS, iremos manter a parceria com a Associação dos Amigos do Centro
de Saúde de Barão do Corvo, cujo voluntariado é de extrema importância para a resolução
dos problemas sociais da freguesia.
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3.ª Idade
• Tendo em conta a caracterização da freguesia em termos etários, conclui-se da existência
de uma ampla faixa de residentes com idade igual ou superior aos 65 anos.
Assim, na perspectiva de minimizar alguns estados muito próprios da idade, onde a solidão é
mais evidente, propomo-nos a:

12.

¾

Realizar o habitual passeio convívio da 3.ª idade, destinado aos eleitores da
freguesia, com idade igual ou superior aos 65 anos;

¾

Manter o apoio ao Centro de Convívio de Canidelo – Salão Paroquial

¾

Desenvolver todos os esforços no sentido da aprovação da candidatura ao
PARES, pela ASSIC, visando a construção de lar, centro de dia e apoio
domiciliário;

¾

Apoiar todas as acções levadas a cabo por entidades externas, que visem
situações de rastreio ou outras.

Desporto, Cultura e Recreio

Desporto
Uma das vertentes que tem merecido uma especial atenção, sobretudo pelo importante papel
que pode ter junto da juventude.
Deste modo, continuaremos a
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Dinamizar os Polidesportivos da Freguesia;
A colaborar com a Gaia Nima, participando nos Jogos de Gaia e no Animar
Gaia;
Apoiar as diversas realizações desportivas que envolvam Instituições da
Freguesia;
Apoiar as Estruturas Associativas em projectos e realizações que se localizem
na área geográfica da freguesia;
Assumir a manutenção do Parque de Jogos Manoel Marques Gomes, agora em
parceria com a Gaia Nima;
Assumir a animação da Orla Marítima, incluindo uma parceria tripartida,
Freguesia, Gaia Nima e Clube Volley de Praia para a instalação, a título
permanente, de uma Escola de Formação de Voleibol de Praia;
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¾
¾

Manter o apoio na organização do Torneio Nacional de Futsal, da
responsabilidade da Juventude Desportiva de Gaia e destinado aos escalões de
formação;
Manter o apoio às Instituições Desportivas da freguesia, de acordo com os
projectos e disponibilidade financeira.

• Assessoria
Manteremos o acordo com o
¾

Professor de Educação Física

responsável por toda a actividade desportiva da autarquia, incluindo a participação nos Jogos
de Gaia (Jogos Juvenis)
Cultura
A identidade da população com o meio, com a freguesia, passa igualmente pelas propostas e
ofertas desta vertente.
Assim, propomo-nos a
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Assumir as comemorações do 25 de Abril com programa adequado;
Assumir como actividade a representação da Freguesia nas Marchas de S.
João – 2008;
Apoiar logística e financeiramente, sempre que possível, as diversas Instituições
nos seus projectos e na valorização do seu património;
Apoiar as Estruturas Associativas, sempre que possível e tendo em conta a
mais valia para a freguesia;
Assumir, em parceria com o Rancho Folclórico de Canidelo a realização do
habitual Festival Internacional de Canidelo;
Assumir a animação da Orla Marítima durante a época de Verão;

Juventude
Esta é uma faixa etária com enorme importância na vida da autarquia, por diversos motivos
mas, sobretudo pela incerteza da sua integração futura no mercado de trabalho.
Por isso e, apesar do desinteresse dos jovens em discutir abertamente os seus problemas,
não deixaremos de, uma vez mais, tentar promover
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¾

A realização de um encontro da juventude da freguesia, com temas a serem
propostos pelos jovens

Por outro lado, entre outras opções, continuaremos a privilegiar:
¾
¾
¾
13.

A ocupação dos tempos livres, através de parceria com IPJ;
O enquadramento dos jovens no serviço de voluntariado;
O apoio ao Agrupamento de Escuteiros de Sto André de Canidelo.

Serviços Administrativos – Secretaria

A responsabilidade deste serviço, foi verdadeiramente acrescida com a atribuição da
certificação da qualidade – Norma 9001:2000.
Deste modo, para além do cumprimento dos parâmetros estabelecidos pela referida
certificação, iremos continuar a privilegiar:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Um atendimento personalizado, rápido, eficiente e colaborante;
A permanente formação dos funcionários;
O reforço do quadro de pessoal com o recurso a POC’s;
A descentralização do serviço de atendimento;
O apoio a alunos estagiários de escolas profissionais, ou escolas da freguesia,
que pretendam complementar a sua formação académica;
A permanente renovação do “hardware” e do “software”

Por outro lado e de acordo com protocolo assumido com CMG
¾

Continuaremos a proceder à venda das senhas das cantinas escolares dos JI /
EB1 da freguesia

irão, igualmente, ter início
¾

14.

as obras de requalificação do telhado da Junta e da electricidade de todo o
edifício, incluindo o espaço da Columbófila, entregue, após concurso público
limitado à SILVIL.

Salubridade Pública

A autarquia entende que a salubridade é uma das vertentes de importância vital para a
qualidade de vida da população.
Assim, para além do trabalho efectuado pela SUMA, propomo-nos
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¾

¾
¾
¾
¾

Manter o excelente relacionamento com a Divisão de Salubridade da CMG, no
sentido de serem definidos, em tempo oportuno, a colocação ou o reforço de
contentores, de ecopontos ou até de moloc’s, assim como, a limpeza de
terrenos e urbana;
Manter a manutenção e limpeza dos equipamentos existentes, de acordo com
as directrizes da certificação;
Admitir pessoal em regime de POC, de modo a reforçar o pessoal do quadro,
visando uma melhoria na limpeza urbana;
Adquirir novos equipamentos de modo a permitir um trabalho mais eficiente;
Manter com empresa privada a manutenção de alguns espaços verdes da
freguesia, incluindo a totalidade dos do parque de campismo;

Por outro lado, continuaremos a assegurar:
¾
¾
¾
15.

A limpeza e desobstrução de sarjetas e colectores;
A conservação e substituição de grelhas;
O reforço das caixas já existentes, para uma melhor recolha das águas.

Obras

A presença desta vertente tem permitido a realização de pequenos trabalhos que desoneram
custos que, por certo, não permitiriam a realização desses trabalhos.
Exemplo do afirmado, são os trabalhos mais relevantes efectuados na via pública, cemitérios,
e complexo desportivo.
Deste modo, continuaremos a privilegiar, sempre que possível, as obras por administração
directa:
Assim, destacamos:
¾
¾
¾
¾
¾
16.

Conclusão dos trabalhos de pintura no Parque de Jogos;
Pequenas obras no Parque de Campismo;
Reparações de arruamentos e passeios;
Conclusão da 3.ª fase e início da 4.ª no Cemitério das Chouselas;
Pequenos arranjos no Cemitério do Meiral

Cemitérios

Cemitério do Meiral
• Manteremos disponível a concessão de sepulturas abandonadas ou entregues à autarquia
na fase de reestruturação administrativa
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• Manteremos a concessão do Stand de Vendas;
• Procuraremos abrir ao público a secretaria do cemitério
• Continuaremos o processo de redefinição da localização dos covatos, procurando, se
possível, proceder ao levantamento dos corpos sepultados em arruamentos.
• Instalação de sistema de alarme.
Cemitério das Chouselas
• Continuaremos o processo de construção, procedendo à conclusão da 3.ª fase e iniciando
a 4.ª e última fase.
• Iniciaremos a construção de ossários, se financeiramente enquadrável;
• Procederemos à abertura de concurso para a concessão de jazigos de um e dois covatos.
• Instalação de sistema de alarme.
17.

Parque de Campismo

Este equipamento é reconhecido por todos como a única fonte geradora de receitas
extraordinárias para a autarquia. Deste modo e, numa época em que as receitas são cada vez
mais encurtadas, urge preservá-lo e apetrechá-lo de um mínimo de valências que garantam a
sua continuidade, sobretudo quando o encerramento do Parque de Campismo Municipal já
esteve mais distante.
Deste modo, tendo em vista a sua importância, propomo-nos a
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Reforçar o quadro de pessoal na época alta, de Maio a Outubro;
Admitir jovens inscritos nos programas de OTL do IPJ, integrando-os nos
serviços de recepção do parque;
Manter uma permanente actualização do “hardware” e do “software”;
Dar continuidade às obras de requalificação do Restaurante e Armazém;
Manter a imagem do parque através de um serviço de salubridade e de
jardinagem capaz;
Proceder a elaboração de um folheto promocional adequado;
Concluir o processo de registo dos terrenos, cujo processo burocrático já se
encontra em fase adiantada;
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¾
¾
¾
¾
¾

Apresentar candidatura a fundos comunitários para construção de novas infraestruturas;
Manter em regime de concessão os serviços de Mini Mercado, Bar e
Restaurante;
Manter acordos com empresas externas ao parque, visando a prestação de
serviços inerentes à actividade e previstos na lei;
Promover a actualização do “software” e “hardware”
Instalação de sistema de vídeo vigilância.

Assessoria
Manteremos o acordo, por imposição legal, com o
¾

Engenheiro Electrotécnico

responsável pela manutenção do projecto eléctrico do parque

III – OUTROS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
18.

Identidade

Tendo sido considerado por nós, desde a primeira hora, que esta vertente seria de
importância vital para o desenvolvimento da freguesia, podemos concluir agora da validade da
nossa aposta, pelo que continuaremos a privilegiar a
Nova Imagem
¾
¾
¾
¾
¾

Promoção do slogan “Sol, Mar e Rio…”, a única com estes atributos naturais;
A manutenção de um excelente relacionamento com a comunicação social
concelhia, com um importante papel na divulgação para o exterior da realidade
da freguesia;
A complementaridade da Monografia com a publicação do livro inerente à
toponímia;
A manutenção da Certificação de Qualidade;
A renovação permanente do “site”.

Boletim Informativo
A ser reeditado, desde que a disponibilidade financeira da autarquia assim o permita
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19.

Parcerias

Para além das parcerias pontuais em que a autarquia assume compromissos com outras
entidades ou instituições visando um determinado fim, a freguesia encontra-se notarialmente
responsabilizada com outras instituições, incluindo outras autarquias, no âmbito social,
turístico, desportivo, recreativo e cultural.
Assim, concretizamos
¾

Gaia Litoral – Associação de Freguesias

¾

Associação dos Amigos do Centro de Saúde de Barão do Corvo

IV – PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO RELATIVA
À EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
A Junta de Freguesia de Canidelo delibera solicitar à Assembleia de Freguesia, a seguinte
autorização necessária à execução do Orçamento de 2008:
Autorização para a aceitação da transferência da delegação de competências da Câmara
Municipal de Gaia, nomeadamente em matéria de investimentos e de transferências mensais
(duodécimos), ao abrigo da alínea l) do n.º 2 do art.º 17.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
O Presidente da Junta
Fernando Andrade
Aprovado em Reunião de Executivo de 18 de Dezembro de 2007
Aprovado em Assembleia de Freguesia de
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