ACTA NÚMERO UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE NOVEMBRO DE
DOIS MIL E CINCO.
Aos dois dias do mês de Novembro de dois mil e cinco, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira, Herculano Antunes Guedelha, Mauro Filipe
Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Iniciou-se esta reunião com o Senhor Presidente a manifestar a sua satisfação pela eleição do
Executivo da Junta de Freguesia, para o mandato que agora começa, fazendo a seguir uma
intervenção acerca das várias competências de cada membro do Executivo, chamando
especial atenção à Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º
5-A/2002, de 11 de Janeiro.
Posto isto e exercendo as competências conferidas na Lei, o Senhor Presidente nomeou
respectivamente os Vogais Sr. Mário da Cruz Barreira e Sr. Herculano Antunes Guedelha,
para os cargos de Secretário e Tesoureiro, cargos que foram aceites por ambos.
O Presidente do Executivo designou para seu substituto, para as situações de faltas e
impedimento, o Vogal/secretário Mário da Cruz Barreira.
De acordo com a lei vigente, o senhor Presidente exerce o seu mandato em exclusividade e a
tempo inteiro.
Discutida a questão da movimentação das contas da Junta nas respectivas Instituições de
Crédito, todo o executivo tomou o conhecimento dos saldos.
Decidido, por unanimidade que os cinco elementos da Junta de Freguesia movimentarão as
contas, sendo no entanto, sempre obrigatória, para essa movimentação, a assinatura conjunta
de dois desses elementos.
Abordada a questão das Oficinas Sénior e em concreto do Ioga, tomando, o Executivo,
conhecimento de que a situação da monitora desta acção ainda não está regularizada.
Discutida a possibilidade de opção de saída desta actividade para um qualquer espaço, fora
da sede desta Junta, atendendo, por um lado, ao espaço exíguo existente e por outro, à grande
procura desta modalidade. Decidido, para este caso, contactar o Vereador responsável, no
sentido da melhoria do protocolo em vigor neste momento, para essas Oficinas e,
simultaneamente, sondar a Assembleia Figueirense, no sentido de saber da disponibilidade de
espaço para o efeito.
De seguida entrou-se na discussão de algumas acções que, pela proximidade das suas
realizações, exigem tomadas de posição em tempo útil. Assim, foi unânime, comemorar o dia
do Padroeiro da Freguesia, tentando a anuência das escolas para alguns torneios desportivos,
na semana anterior ao dia 09 de Janeiro, com distribuição dos prémios, no sábado dia 07 de
Janeiro. Para Domingo foi decidido contactar o Casino, no sentido de aí se realizar um “Chá
Dançante”, dirigido, especialmente, à população sénior desta freguesia. No dia 09, Segundafeira, terminarão estas comemorações com uma missa vespertina, para a qual se convidará o
Grupo Coral David de Sousa.
Dessas acções mais prementes, abordou-se, ainda, a questão dos Cabazes de Natal, a atribuir
a 60 famílias carênciadas da freguesia. Foi decidido, por unanimidade, que esta distribuição
se faça antes do Natal e a entrega se faça nos respectivos domicílios.
Foi abordada, ainda, a atribuição dos prémios aos alunos das escolas da freguesia que mais se
destacaram, no ano lectivo anterior, no seguimento da prática dos últimos anos. Assim, foi
unanimemente aceite fazer a entrega desses prémios nas escolas, começando pela escola mais
antiga. Para o efeito, decidiu-se envolver a própria escola, através de uma qualquer acção
cultural a levar a cabo pelos seus alunos.
Decidido também, por unanimidade, comparticipar todas as escolas do ensino básico e
jardins de infância da rede oficial de ensino, nas suas festas de Natal, com quatro euros por
aluno, duplicando assim, o valor que era a prática anterior.
Decidido, unanimemente, que, atendendo à necessidade de todos os elementos melhor se
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inteirarem da vida desta Junta, este Executivo reúna duas vezes por mês, nas Segundas-feiras
da 2.ª e 4.ª semana de cada mês. Atendendo à boa relação, à confiança depositada e à
necessária responsabilização de todos, o Presidente entendeu entregar uma chave da sede a
cada um dos outros quatro elementos que compõem este Executivo.
Foi decidido escolher a Terça-feira, das 15,00 às 17,00 horas e a Quinta-feira das 18,00 às
20,00 horas, para, nesse horário, receber os cidadãos a fim de exporem os seus assuntos.
Relativamente ao espaço Internet, foi decidido, face a algumas dificuldades em arrancar com
o seu funcionamento, encarregar o Vogal Sr. Mauro Filipe Rodrigues Correia, de estudar o
assunto, fazer o ponto de situação e, eventualmente apresentar hipóteses de solução.
AQUISIÇÃO DE BENS PARA OFERECER - Na sequência da apresentação do expediente
recebido, o Executivo deliberou, por unanimidade:
- Atribuir um troféu para os vencedores das iniciativas, desportivas, organizadas pela
Rádio Clube Foz do Mondego na celebração do seu 20º Aniversário.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 17,69 (dezassete euros e sessenta e nove cêntimos) - À 1.ª Tesouraria da Fazenda Pública
da Figueira da Foz, referente ao imposto de selo de recibo e importância consignada à
A.D.S.E. descontadas nos pagamentos efectuados no mês de Outubro findo;
€ 495,44 (quatrocentos e noventa e cinco euros e quarenta e quatro cêntimos) - À DirecçãoGeral das Contribuições e Impostos, referente ao imposto sobre o rendimento descontado nos
pagamentos efectuados e imposto do selo liquidado no mês de Outubro findo;
€ 353,94 (trezentos e cinquenta e três euros e noventa e quatro cêntimos) - À Caixa Nacional
de Previdência, referente a contribuição descontada nos pagamentos efectuados e
contribuição da Junta de Freguesia referente ao mês de Outubro findo;
€ 1.110,47 (mil cento e dez euros e quarenta e sete cêntimos) – Ao Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, referente à contribuição descontada nos pagamentos
efectuados e contribuição da Junta de Freguesia referente ao mês de Outubro findo;
€ 700,00 (setecentos euros) – A Tao Centro de Yoga e Bem Estar, para pagamento dos
serviços prestados nas actividades de Yoga das Oficinas Sénior de São Julião dos meses de
Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2005;
€ 30,00 (trinta euros) – A Fozflor Comércio de Flores, Lda., aquisição de arranjo de flores
para ornamentação da mesa na tomada de posse dos membros eleitos para a Assembleia de
Freguesia nas eleições autárquicas de Outubro de 2005;
€ 102,76 (cento e dois euros e setenta e seis cêntimos) – A Optimus Telecomunicações, S.A.,
do plano tarifário e comunicações no período de 01 a 31 de Agosto de 2005;
€ 46,17 (quarenta e seis euros e dezassete cêntimos) – Aos CTT Correios de Portugal, S.A.,
referente a expedição postal da Junta de Freguesia e aquisição de selos;
€ 9,10 (nove euros e dez cêntimos) – A Tabacaria Foz, Lda., referente à aquisição de jornais
para as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 35,00 (trinta e cinco euros) – A Electro Chave de Fernando Cardoso, referente à aquisição
de duas chaves para os vogais do Executivo de São Julião e reparações efectuadas nas
instalações da Escola do 1.º CEB das Abadias;
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€ 107,78 (cento e sete euros e setenta e oito cêntimos) – À EDP Distribuição Energia, S.A.,
referente aos consumos de electricidade na sede da Junta de Freguesia no período de
14/10/2005 a 02/11/2005;
€ 3,05 (três euros e cinco cêntimos) – A Eires, Marques & Gonçalves, Lda., pela aquisição
de artigos de papelaria para consumo no expediente da Junta de Freguesia;
€ 242,00 (duzentos e quarenta e dois euros) – À Associação de Desenvolvimento da Figueira
da Foz, para pagamento do serviço prestado na limpeza da sede da Junta de Freguesia no mês
de Outubro de 2005;
€ 424,11 (quatrocentos e vinte e quatro euros e onze cêntimos) – À Direcção-Geral de
Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública, referente à capitação
do 3.º trimestre de 2005;
€ 94,58 (noventa e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos) – A Fozplanta Viveiros
Horticultura, pelo fornecimento de plantas para ornamentação das instalações da sede da
Junta de Freguesia;
€ 35,79 (trinta e cinco euros e setenta e nove cêntimos) – A Selda Comércio e
Representações, S.A., referente ao aluguer do mês de Outubro de 2005 da máquina de água
instalada na Junta de Freguesia e fornecimento de garrafões de água;
€ 85,50 (oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) - A Globalsoft Desenvolvimento de
Software, Lda., referente ao contrato de assistência de software instalado na Junta de
Freguesia de São Julião do mês de Novembro de 2005;
€ 127,56 (cento e vinte e sete euros e cinquenta e seis cêntimos) – A Carlinquim Comércio de
Papelaria, Lda., referente à aquisição de artigos para o expediente da Junta de Freguesia;
€ 51,72 (cinquenta e um euros e setenta e dois cêntimos) – A Recheio Cash & Carry, S.A.,
pela aquisição de artigos de higiene e limpeza para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 47,64 (quarenta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos) – A Superfoz Supermercados,
Lda., aquisição de artigos de higiene e limpeza para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 100,00 (cem euros) – A Gilberto Vieira Seco, Lda., pela aquisição de irradiador
ROWENTA OR260 para aquecimento das instalações da Junta de Freguesia;
€ 11,13 (onze euros e treze cêntimos) – À Direcção Geral das Contribuições e Impostos, para
requisição de uma certidão de situação contributiva da Junta de Freguesia;
€ 21,66 (vinte e um euros e sessenta e seis cêntimos) – À TMN Telecomunicações Móveis
Nacionais, S.A., para liquidação da facturação do mês de Novembro de 2005 dos planos
MEGA e MIX;
€ 98,74 (noventa e oito euros e setenta e quatro cêntimos) – À Gondinter Máquinas e
Materiais para Escritório, Lda., referente a uma caixa de embalagens de TONER TOSHIBA
para a fotocopiadora da Junta de Freguesia;
€ 2.356,10 (dois mil trezentos e cinquenta e seis euros e dez cêntimos) – À Cooperativa para
a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas da Figueira da Foz, pelo fornecimento de
refeições e lanches ao Jardim de Infância Conde de Ferreira no mês de Setembro de 2005;
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€ 819,33 (oitocentos e dezanove euros e trinta e três cêntimos) – À Associação Fernão
Mendes Pinto, referente ao fornecimento de refeições e prolongamento de horário escolar no
Jardim de Infância da Bela Vista no mês de Setembro de 2005;
€ 78,54 (setenta e oito euros e cinquenta e quatro cêntimos) – À Misericórdia Obra da
Figueira, referente à taxa do mês de Outubro de 2005 das pulseiras electrónicas;
€ 3.672,95 (três mil seiscentos e setenta e dois euros e noventa e cinco cêntimos) - Das
remunerações, subsídios de Natal, compensações mensais e senhas de presença aos membros
do Executivo, referentes ao mês de Novembro de 2005;
€ 5.049,51 (cinco mil e quarenta e nove euros e cinquenta e um cêntimos) – Das despesas
com o pessoal dos quadros privativos da autarquia, referente ao mês de Novembro de 2005.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO DOIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E OITO DE
NOVEMBRO DE DOIS MIL E CINCO.
Aos vinte e oito dias do mês de Novembro de dois mil e cinco, na sede da Junta de Freguesia
de São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira, Herculano Antunes Guedelha, Mauro Filipe
Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Foi, pelo Presidente, dada informação sobre vários pedidos de ajuda financeira apresentados
por várias associações e grupos de cidadãos, relativamente dos quais considerou não
deverem ser contemplados, não só pela contenção a que esta Junta se vê obrigada, mas
também pelo facto de não terem consistência em termos organizativos.
Por todos foi aceite face às propostas apresentadas, publicar um pequeno texto publicitário
nos jornais mais lidos da Figueira e nos dois de Coimbra com circulação nesta cidade.
Decidido atribuir dois pequenos troféus à Casa do Benfica, desta cidade, com destino a uma
prova desportiva.
Aprovado por unanimidade, a redacção do protocolo a assinar com a Misericórdia – Obra da
Figueira, na sequência da atribuição, pelo Executivo cessante, de uma verba para a compra
de uma carrinha, destinada ao transporte de utentes.
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Face à demora de resposta, por parte do Casino, ao pedido desta Junta para a realização do
Chá Dançante, foi decidido levá-lo a efeito na Assembleia Figueirense, o que implica,
inclusive, menos custos.
Também à Assembleia Figueirense foram solicitadas instalações para aí realizar a exposição
de desenho e pintura dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
Foi unanimemente aceite autorizar o Presidente, a assinar quaisquer protocolos em
representação da Junta de Freguesia.
Aprovado por unanimidade o Plano de Actividades e Orçamento para o ano económico de
2006, no montante de 336.400,00 €, e submete-lo à aprovação da Assembleia de Freguesia
na sua próxima sessão.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Outubro de 2005, nos
quais se registam um total da receita de 272.203,52 € (duzentos e setenta e dois mil duzentos
e três euros e cinquenta e dois cêntimos) e total de encargos de 260.260,52 € (duzentos e
sessenta mil duzentos e sessenta euros e cinquenta e dois cêntimos), que com o saldo da
gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 93.933,67 € (noventa
e três mil novecentos e trinta e três euros e sessenta e sete cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 45,98 (quarenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos) – À PT.COM Comunicações
Interactivas, S.A., para pagamento do serviço ADSL.pt no período de 01/10/2005 a
31/10/2005;
€ 4.326,56 (quatro mil trezentos e vinte e seis euros e cinquenta e seis cêntimos) – Das
remunerações, subsídios de Natal e refeição, referentes ao mês de Novembro de 2005 do
pessoal contratado e ao serviço da Junta de Freguesia no Jardim de Infância Conde de
Ferreira;
€ 2.000,00 (dois mil euros) – A António Jorge Rocha Lé e Paulo Jorge Marques Loureiro,
referente ao prémio do concurso do Hino de São Julião;
€ 45,06 (quarenta e cinco euros e seis cêntimos) – À TV Cabo Portugal, S.A., do serviço da
TV Cabo no período de 01/11/2005 a 30/11/2005;
€ 41,22 (quarenta e um euros e vinte e dois cêntimos) – A JSJ Papelaria e Livraria Escolar,
Lda., pela aquisição de material escolar para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 34,75 (trinta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos) – A Sérgio & Oliveira
Combustíveis, Lda., referente a despesas com deslocação em viatura própria ao serviço da
Junta de Freguesia;
€ 2.80 (dois euros e oitenta cêntimos) – A Tabacaria Foz, Lda., referente à aquisição de
jornais para as Oficinas Sénior de São Julião.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
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Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO TRÊS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOZE DE DEZEMBRO DE
DOIS MIL E CINCO.
Aos doze dias do mês de Dezembro de dois mil e cinco, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira, Herculano Antunes Guedelha, Mauro Filipe
Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
O Presidente deu conhecimento do resgate de uma verba depositada no Banco Português de
Negócios, com destino à Misericórdia – Obra da Figueira, a fim de satisfazer o compromisso
assumido anteriormente para compra da carrinha. Deu, igualmente, conhecimento do convite
feiro ao Executivo para que estivesse presente na cerimónia da assinatura do protocolo.
Foi decidida a necessidade de fazer alguns ajustes, em termos orçamentais, relativamente à
proposta inicial do orçamento, em virtude de este Executivo ter antecipado algumas
realizações e consequentes despesas, respeitantes às comemorações do padroeiro.
Decidida a metodologia a seguir relativamente à distribuição dos cabazes de Natal. Face às
informações, exaustivamente recolhidas pela assistente social junto da população carenciada,
foi consensual aceitar os destinatários indicados por esta técnica e proceder à entrega de
maneira discreta, aqui na sede, face à relutância de alguns carenciados, ou distribuição no
domicílio para os impossibilitados.
Pelo Presidente, foi dado conhecimento do interesse de um cidadão desta freguesia em
colaborar com esta Junta para dinamização do Espaço Internet. Decidido aceitar essa
colaboração, aconselhando o referido cidadão a inscrever-se na Bolsa do Voluntariado gerida
pela Câmara Municipal.
Relativamente às Oficinas Sénior, foi decidido contactar todas as pessoas utentes do Yoga,
no sentido da sua sensibilização para a necessidade de todos contribuírem com alguma verba
para o pagamento à professora orientadora, bem como para a mudança de instalações.
Decidido atribuir ajuda financeira de 150,00 € a cada uma das seguintes entidades:
- Associação Portuguesa de Deficientes, como contribuição na Festa de Natal dos seus
associados;
- ENEEC (Encontro Nacional de Estudantes de Economia), como contribuição para a
realização, nesta cidade, durante quatro dias, do seu III Encontro Nacional.
Face à publicação, pelo Kiwanis Clube da Figueira da Foz, de um livro com as conclusões
de um colóquio, foi decidido adquirir 15 livros no total de 150,00 €.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 120,48 (cento e vinte euros e quarenta e oito cêntimos) – À PT Comunicações, S.A., da
taxa de assinatura e comunicações telefónicas no período de contagem de 13/10/2005 a
13/11/2005;

6

€ 192,72 (cento e noventa e dois euros e setenta e dois cêntimos) – À Optimus
Telecomunicações, S.A., do plano tarifário MINI REDE TOTAL da Optimus no período de
01/09/2005 a 30/09/2005;
€ 200,00 (duzentos euros) - A Tao Centro de Yoga e Bem Estar, para pagamento dos
serviços prestados nas actividades de Yoga das Oficinas Sénior de São Julião no mês de
Novembro de 2005;
€ 118,00 (cento e dezoito euros) – A Maria Cristina Russo Figueiredo Soares, pela aquisição
de molduras para diplomas dos prémios escolares Dra. Cristina Torres e Maria Eugénia
Águas Cruz, referentes ao ano escolar de 2004/2005;
€ 3.288,00 (três mil duzentos e oitenta e oito euros) – Ao Agrupamento de Escolas da Zona
Urbana da Figueira da Foz, para apoio financeiro às Festas de Natal das Escolas Oficiais da
Freguesia de São Julião;
€ 51,43 (cinquenta e um euros e quarenta e três cêntimos) – A Bisefil Biseladora
Figueirense, Lda., pela reparações efectuadas nas instalações da Escola do 1.º CEB do Viso;
€ 300,52 (trezentos euros e cinquenta e dois cêntimos) – A Melca Montagens Eléctricas e
Canalizações, Lda., referente a reparações efectuadas nas instalações das Escolas do 1.º CEB
das Abadias, Viso e Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 24,50 (vinte e quatro euros e cinquenta cêntimos) – A Marmofoz Mármores da Figueira da
Foz, Lda., para aquisição de uma placa com gravação para toponímica da Freguesia de São
Julião;
€ 9,10 (nove euros e dez cêntimos) – A Tabacaria Foz, Lda., pela aquisição de jornais para
as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 8,00 (oito euros) – A Sousa, Sobrinho & Freixo, Lda., para aquisição de artigos de
artesanato para as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 2,77 (dois euros e setenta e sete cêntimos) – A Bricofoz Comércio de Bricolage, Lda., para
aquisição de artigos de artesanato para as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 1.114,12 (mil cento e catorze euros e doze cêntimos) – À Caixa Nacional de Previdência,
referente a contribuição descontada nos pagamentos efectuados e contribuição da Junta de
Freguesia referente ao mês de Novembro findo;
€ 1.613,59 (mil seiscentos e treze euros e cinquenta e nove cêntimos) – Ao Instituto de
Gestão Financeira da Segurança Social, referente à contribuição descontada nos pagamentos
efectuados e contribuição da Junta de Freguesia referente ao mês de Novembro findo;
€ 181,77 (cento e oitenta e um euros e setenta e sete cêntimos) – À Caixa Geral de
Depósitos, S.A., eferente aos encargos sociais de pessoal do mês de Novembro de 2005;
€ 35,40 (trinta e cinco euros e quarenta cêntimos) - À 1.ª Tesouraria da Fazenda Pública da
Figueira da Foz, referente ao imposto de selo de recibo e importância consignada à A.D.S.E.
descontadas nos pagamentos efectuados no mês de Novembro findo;
€ 1.106,45 (mil cento e seis euros e quarenta e cinco cêntimos) - À Direcção-Geral das
Contribuições e Impostos, referente ao imposto sobre o rendimento descontado nos
pagamentos efectuados e imposto do selo liquidado no mês de Novembro findo;
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€ 541,48 (quinhentos e quarenta e um euros e quarenta e oito cêntimos) – Aos CTT Correios
de Portugal, S.A., referente à aquisição de postais de Boas Festas, Agendas de escritório e
selos para o expediente postal da Junta de Freguesia;
€ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos euros) – À Misericórdia – Obra da Figueira,
transferência corrente para apoio financeiro na aquisição de uma viatura para transporte de
utentes do Centro de Noite;
€ 201,85 (duzentos e um euros e oitenta e cinco cêntimos) – À Companhia Portuguesa de
Hipermercados, S.A., referente a artigos didácticos para o Jardim de Infância Conde de
Ferreira, artigos de decoração para a árvore de Natal da Junta de Freguesia e prémios para o
concurso de desenho e pintura da Escolas do 1.º CEB;
€ 9,00 (nove euros) – A JSJ Papelaria e Livraria Escolar, Lda., referente a artigos escolares
para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 33,20 (trinta e três euros e vinte cêntimos) – A Emulser Empresa Multiserviços Logísticos,
Lda., para aquisição de duas garrafas de gás para o aquecimento das instalações da Junta de
Freguesia;
€ 73,00 (setenta e três euros) – A Electro Chave de Fernando Cardoso, pelas reparações
efectuadas nas instalações das Escolas do 1.º CEB da Bela Vista e Rui Martins;
€ 25,00 (vinte e cinco euros) – A Caldeira & Caldeira, Lda., referente a combustível de
transporte em viatura própria ao serviço da Junta de Freguesia;
€ 8,25 (oito euros e vinte e cinco cêntimos) – A Primeiro Dragão C. A. P. L., Lda., referente
a artigos de decoração para a árvore de Natal da Junta de Freguesia e de artigos para a
exposição de desenho e pintura das Escolas do 1.º CEB na Assembleia Figueirense;
€ 8,75 (oito euros e setenta e cinco cêntimos) – À Loja Chinesa Kangle, Lda., referente a
artigos de decoração para a árvore de Natal da Junta de Freguesia;
€ 20,00 (vinte euros) – A Orlindo Crespo Pedrosa, Lda., referente a combustível de
transporte em viatura própria ao serviço da Junta de Freguesia;
€ 14,25 (catorze euros e vinte e cinco cêntimos) – A Eires, Marques & Gonçalves, Lda., pela
aquisição de artigos para a exposição de desenho e pintura das Escolas do 1.º CEB na
Assembleia Figueirense e material de escritório para consumo no expediente da Junta de
Freguesia;
€ 3,00 (três euros) – A António Caiano & C.ª, Lda., referente a artigos de decoração para a
árvore de Natal da Junta de Freguesia;
€ 108,20 (cento e oito euros e vinte cêntimos) – À EDP Distribuição Energia, S.A., referente
aos consumos de electricidade no período de 03/11/2005 a 02/12/2005;
€ 402,13 (quatrocentos e dois euros e treze cêntimos) – A Gondinter Máquinas e Materiais
de Escritório, Lda., referente às revisões periódicas da fotocopiadora e fax da Junta de
Freguesia;
€ 193,60 (cento e noventa e três euros e sessenta cêntimos) – À Associação de
Desenvolvimento da Figueira da Foz, para pagamento do serviço prestado na limpeza da sede
da Junta de Freguesia no mês de Novembro de 2005;
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€ 3.436,70 (três mil quatrocentos e trinta e seis euros e setenta cêntimos) – A Cercifoz
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas, pelo fornecimento de
refeições no Jardim de Infância Conde de Ferreira no mês de Outubro de 2005;
€ 85,50 (oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) - A Globalsoft Desenvolvimento de
Software, Lda., referente ao contrato de assistência de software instalado na Junta de
Freguesia de São Julião do mês de Dezembro de 2005;
€ 118,00 (cento e dezoito euros) – A Bamby Mágico Comércio Artigos de Criança, Lda.,
referente a enxoval para oferecer ao bebé nascido no dia de São Julião;
€ 5.580,46 (cinco mil quinhentos e oitenta euros e quarenta e seis cêntimos) – A Viegas &
Viegas, Lda., referente à execução de lancilagem e pavimentação do passeio da Rua das
Lamas e 10% da obra no Parque Infantil do Bairro do Cruzeiro entre o Quartel e o Centro de
Saúde;
€ 17,29 (dezassete euros e vinte e nove cêntimos) – À TMN Telecomunicações Móveis
Nacionais, S.A., para liquidação da facturação do mês de Dezembro de 2005 do plano MIX;
€ 45,98 (quarenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos) – À PT.COM Comunicações
Interactivas, S.A., para pagamento do serviço ADSL.pt no período de 01/11/2005 a
30/11/2005;
€ 157,08 (cento e cinquenta e sete euros e oito cêntimos) – À Misericórdia Obra da Figueira,
referente à taxa dos meses de Novembro e Dezembro de 2005 das pulseiras electrónicas;
€ 9,96 (nove euros e noventa e seis cêntimos) – A Selda Comércio e Representações, S.A.,
referente ao aluguer do mês de Novembro de 2005 da máquina de água instalada na Junta de
Freguesia;
€ 268,87 (duzentos e sessenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos) – A Jardibel Espaços
Verdes, Lda., eferente à aquisição de árvores para oferta à Escola Secundária Dr. Bernardino
Machado;
€ 500,00 (quinhentos euros) – A Paula Lobo & Associados, Lda., referente ao jantar de Natal
com os membros eleitos e pessoal da Junta de Freguesia;
€ 20,00 (vinte euros) – A Urbano Filipe da Silva Pinto, referente ao serviço de distribuição
dos programas das Festas de São Julião;
€ 6,75 (seis euros e setenta e cinco cêntimos) – A Figueirapão Industria e Comércio
Alimentar. Lda., referente à aquisição de mini pastéis para lanche das crianças participantes
na distribuição dos prémios de desenho e pintura das Escolas do 1.º CEB;
€ 29,04 (vinte e nove euros e quatro cêntimos) – A Fozgráfica Sociedade Gráfica da Figueira,
Lda., referente ao fornecimento de uma recarga ER40 – PRETO para o carimbo a óleo da
Junta de Freguesia.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
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assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E CINCO.
Aos vinte e seis dias do mês de Dezembro de dois mil e cinco, na sede da Junta de Freguesia
de São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira, Herculano Antunes Guedelha, Mauro Filipe
Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Tendo em atenção o levantamento de pessoas carênciadas, que continua a ser efectuado, pela
Assistente Social, foi decidido adquirir mais três pulseiras Help Phones a pessoas que vivem
sós, e, simultaneamente, negociar com a Misericórdia no sentido de redução do valor das
mesmas ou, em alternativa, a oferta de algumas pela Misericórdia.
Decidido contactar a AMI, com a finalidade de colocação nas Escolas, de recipientes
próprios para recolha de telemóveis inutilizados e cartuchos de impressoras.
Decidido atribuir 700,00 €, à Sociedade Filarmónica Dez de Agosto, para ajuda na
manutenção dos Autos Pastoris.
Pelo Presidente foi dado conhecimento dos prémios a atribuir, nas diversas modalidades
desportivas, integradas nos Festejos de São Julião.
Decidido atribuir 650,00 € à Assembleia Figueirense, como compensação pelos prémios
atribuídos aos participantes no Torneio de Xadrez e pela cedência das instalações daquela
associação para as diversas realizações desta Junta.
Decidido elaborar e negociar um protocolo com a Associação para o Incentivo Tecnológico,
a fim de abrir o espaço desta Junta para acções de formação no campo informático, dirigidas
aos habitantes desta freguesia.
Face ao interesse de algumas pessoas, com conhecimentos para tal, em colaborar no
funcionamento do Espaço Net existente na sede desta Junta, foi decidido contactar essas
pessoas, no sentido da rápida abertura desse Espaço.
Todas as decisões expressas nesta acta foram tomadas por unanimidade.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Novembro de 2005, nos
quais se registam um total da receita de 284.141,86 € (duzentos e oitenta e quatro mil cento e
quarenta e um euros e oitenta e seis cêntimos) e total de encargos de 283.558,49 € (duzentos
e oitenta e três mil quinhentos e cinquenta e oito euros e quarenta e nove cêntimos), que com
o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 83.714,23 €
(oitenta e três mil setecentos e catorze euros e vinte e três cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
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€ 676,80 (seiscentos e setenta e seis euros e oitenta cêntimos) – Das senhas de presença aos
membros da Assembleia de Freguesia, nas sessões da Assembleia durante o ano de 2005;
€ 2.565,44 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco euros e quarenta e quatro cêntimos) – Das
remunerações, compensações mensais e senhas de presença aos membros do Executivo,
referentes ao mês de Dezembro de 2005;
€ 2.594,99 (dois mil quinhentos e noventa e quatro euros e noventa e nove cêntimos) – Das
despesas com o pessoal dos quadros privativos da autarquia, referente ao mês de Dezembro
de 2005;
€ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove euros e dezoito cêntimos) – A Sónia Cristina
Ferreira Lopes, do programa de Estágios Profissionais nos termos da legislação em vigor e
referente ao mês de Dezembro de 2005;
€ 2.078,75 (dois mil e setenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos) – A Figueiradis
Sociedade de Distribuição, S.A., referente à aquisição de Cabazes de Natal para distribuição
pelas famílias carênciadas da freguesia;
€ 45,06 (quarenta e cinco euros e seis cêntimos) – A TV Cabo Portugal S.A., pelo serviço de
TV Cabo no período de 01/12/2005 a 31/12/2005;
€ 6.30 (seis euros e trinta cêntimos) – À Tabacaria Foz, Lda., referente à aquisição de jornais
para as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 3.319,62 (três mil trezentos e dezanove euros e sessenta e dois cêntimos) – Das
remunerações, referentes ao mês de Dezembro de 2005 do pessoal contratado e ao serviço da
Junta de Freguesia no Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 250,00 (duzentos e cinquenta euros) – A Carlos Alberto Santos Pinto, referente à animação
musical no Chá Dançante organizado pela Junta de Freguesia e integrado nas Festas de São
Julião;
€ 98,21 (noventa e oito euros e vinte e um cêntimos) – À Bisefil Biseladora Figueirense,
Lda., pelas reparações efectuadas nas instalações das Escolas do 1.º CEB da Bela Vista e Rui
Martins;
€ 1.036, 97 (mil e trinta e seis euros e noventa e sete cêntimos) – A Offsetarte Artes
Gráficas, Lda., referente ao fornecimento de envelopes para o expediente da Junta de
Freguesia, calendários de secretária para oferta e convites para o Chá Dançante;
€ 530,00 (quinhentos e trinta euros) – A Melca Montagens Eléctricas e Canalizações, Lda.,
pelas reparações efectuadas nas instalações das Escolas do 1.º CEB Rui Martins, Bela Vista,
Abadias e Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 200,00 (duzentos euros) - A Tao Centro de Yoga e Bem Estar, para pagamento dos
serviços prestados nas actividades de Yoga das Oficinas Sénior de São Julião no mês de
Dezembro de 2005;
€ 71,90 (setenta e um euros e noventa cêntimos) – A Martins & Oliveira, Lda., pelo
fornecimento de material para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 9,00 (nove euros) – A Alves, Custódio & Machado, Lda., referente ao fornecimento de
material para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
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€ 22,25 (vinte e dois euros e vinte e cinco cêntimos) – A Maria Filomena Cantante Trovão
Lapão, referente ao fornecimento de artigos escolares para o Jardim de Infância Conde de
Ferreira;
€ 18,75 (dezoito euros e setenta e cinco cêntimos) – A Fernando Gonçalves Dionísio Neto,
pela aquisição de caixas de arrumação de material escolar para o Jardim de Infância Conde
de Ferreira;
€ 20,00 (vinte euros) – A A.V.M. Costa Comércio Comb. e Pneus, Lda., referente a
combustível de transporte em viatura própria ao serviço da Junta de Freguesia;
€ 34,30 (trinta e quatro euros e trinta cêntimos) – A Artiza de Beatriz Moço, pela aquisição
de artigos de artesanato para as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 55,00 (cinquenta e cinco euros) - A António Manuel da Fonseca Lontro, pela aquisição de
troféus com publicidade para prémios de eventos desportivos;
€ 1,50 (um euro e cinquenta cêntimos) – A Eires, Marques & Gonçalves, Lda., referente à
aquisição de material de escritório para o expediente da Junta de Freguesia;
€ 50,00 (cinquenta euros) – A Bruno Miguel Ferreira Cabral Pimenta, pelo serviço prestado
na encadernação das actas do Executivo da Junta de Freguesia cessante;
€ 26,25 (vinte e seis euros e vinte e cinco cêntimos) – À Sociedade Portuguesa de Autores,
pelo pagamento de direitos de autor referente ao Chá Dançante integrado nas Festas de São
Julião;
€ 30,56 (tinta euros e cinquenta e seis cêntimos) – Ao Cartório Notarial de Maria Delminda
Neves, referente ao reconhecimento de assinaturas do Contrato de Estágio Profissional.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO CINCO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVE DE JANEIRO DE
DOIS MIL E SEIS.
Aos nove dias do mês de Janeiro de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de São
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Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira, Herculano Antunes Guedelha, Mauro Filipe
Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Pelo Presidente, foi pedido ao funcionário, Sr. Carlos Pelicano, que fizesse o ponto da
situação financeira desta Junta. Assim, foi referida a aplicação financeira, fruto de poupanças
dos Executivos anteriores, que tinha por finalidade a aquisição da sede da Junta e que tem
vindo a decrescer, muito por força do apoio atribuído à Misericórdia para a aquisição da
carrinha. Referido, ainda, o facto de, não aumentando as receitas, haver necessidade de
cortar algumas despesas. Segundo o Executivo, há necessidade de contenção nos apoios a
conceder às colectividades e outras associações, para que não se façam cortes na vertente
social. Segundo o Presidente, há necessidade de preservar o depósito bancário, para uma
qualquer emergência, e os cortes, a acontecer, terão de ser direccionados para algumas
acções, como a Semana da Saúde, por exemplo. Embora o Secretário tenha opinado no
sentido de considerar que as autarquias não devem, atendendo às necessidades sociais, serem
organismos de aforro, foi consensual preservar, o mais possível, aquela aplicação financeira.
Relativamente à Semana da Saúde, foi unanimemente aceite a sua realização desde que não
traga grandes encargos para a Junta. Após alguma discussão e troca de opiniões sobre os
prós e contras dessa realização, decidiu-se amadurecer o assunto.
Foi aceite por todos, a atribuição de um apoio financeiro à Filarmónica Dez de Agosto, para
ajudar na preservação da tradição do Cortejo dos Reis, no valor de 700,00 €.
Foi igualmente consensual, a atribuição de um apoio à Fábrica da Igreja, no valor de 300,00
€ pela sua colaboração nos festejos de São Julião.
Apresentada, pelo Presidente, a verba de 600,00 €, a liquidar, em contrapartida do
embelezamento da igreja, nomeadamente dos altares. Por todos foi achado um exagero este
custo, referindo-se, no entanto, que esta verba é sensivelmente metade da atribuída no ano
anterior lembrando que todos os apoios são substancialmente reduzidos face aos anos
anteriores.
Apresentados, pelo Presidente, dois pedidos de apoio provenientes da Escolas Dra. Cristina
Torres. Face ao valor atribuído no ano anterior, foi consensual a concessão de um apoio de
150,00 €, correspondente a pouco menos de metade relativamente a esse ano.
Apresentado, igualmente, um pedido de apoio para um carro alegórico, a desfilar no
Carnaval. Recusada essa pretensão, por não se enquadrar nas acções a apoiar.
Foi unanimemente aceite a proposta do Presidente, no sentido da harmonização da tabela das
taxas e licenças, passando-se a cobrar 4,00 € por todos os actos. Esta decisão será levada a
plenário da Assembleia de Freguesia para ratificação.
Pelo Presidente foi dado conhecimento do teor do protocolo, por si assinado, negociado por
esta Junta e o Clube Náutico da Figueira da Foz.
Foi prestada toda a informação, pelo Presidente, relativamente à reunião, havida no dia
anterior, que englobou todas as entidades que se associaram à chamada “Campanha do
Tijolo”, que tem por objectivo angariação de materiais para fazer face a pequenas reparações
em habitações degradadas.
Decidido que esta Junta se faça representar por dois elementos, no X Congresso da
ANAFRE.
Face a declarações do Vereador, Dr. Paulo Pereira Coelho, veiculadas pela imprensa,
visando, de forma acintosa, esta Junta de Freguesia, este Executivo deliberou,
unanimemente, elaborar um comunicado esclarecendo a população sobre assunto bordados
por aquele Vereador.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
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€ 129,57 (cento e vinte e nove euros e cinquenta e sete cêntimos) – À PT Comunicações,
S.A., da taxa de assinatura e comunicações telefónicas no período de contagem de
13/11/2005 a 13/12/2005;
€ 218,04 (duzentos e dezoito euros e quatro cêntimos) – À Optimus Telecomunicações, S.A.,
do plano tarifário MINI REDE TOTAL da Optimus no período de 01/10/2005 a 31/10/2005;
€ 236,93 (duzentos e trinta e seis euros e noventa e três cêntimos) – A Zurich Companhia de
Seguros, S.A., referente ao prémio do seguro de acidentes de trabalho da estagiária Sónia
Cristina Ferreira Lopes;
€ 0,90 (noventa cêntimos) – A Primeiro Dragão C. A. P. L., Lda., para aquisição de artigos
de artesanato para as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 36,06 (trinta e seis euros e seis cêntimos) – A Batista & Rodrigues, Lda., referente à
aquisição de garrafas de água para os participantes no Corta Mato integrado nas Festas de
São Julião;
€ 8,00 (oito euros) – A António Caiano & C.ª, Lda., para aquisição de artigos de artesanato
para as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 31,40 (trinta e um euros e quarenta cêntimos) – A Websymbol, pela aquisição de dois
tinteiros CANON BCI-24 COLOR para impressora da Junta de Freguesia;
€ 3,90 (três euros e noventa cêntimos) – A Cláudio Alexandre Nóbrega Andrade, pela
aquisição de um tinteiro para a impressora CANON IP1500 da Junta de Freguesia;
€ 1,50 (um euro e cinquenta cêntimos) – À Policia de Segurança Pública, pela obtenção de
uma licença para lançamento de foguetes no dia de São Julião;
€ 2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos) – A José Manuel Almeida Figueiredo, Lda., pela
aquisição de fotografias 10x15 de carênciados da Freguesia de São Julião;
€ 7,00 (sete euros) – A Tabacaria Foz, Lda., para aquisição de jornais para as Oficinas Sénior
de São Julião;
€ 610,00 (seiscentos e dez euros) – A Isabel Maria Sequeira Marques Maurício, pelo
fornecimento de flores para ornamentação da Igreja Matriz no dia de São Julião;
€ 68,27 (sessenta e oito euros e vinte e sete cêntimos) – A Artiza de Beatriz Moço, para
aquisição de artigos de artesanato para as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 137,00 (cento e trinta e sete euros) – A Luís Alexandre dos Santos, referente a troféus para
o torneio de halterofilismo integrado nas Festas de São Julião e prémios para o Torneio de
Sueca da Filarmónica Figueirense;
€ 33,20 (trinta e três euros e vinte cêntimos) – A Emulser Empresa Multiserviços Logísticos,
Lda., para aquisição de garrafas de gás para o convector da Junta de Freguesia;
€ 60,00 (sessenta euros) – A Flor, Fernandes & Ferreira, Lda., pela elaboração de diplomas
para os participantes do Corta Mato das Escolas integrado nas Festas de São Julião;
€ 5,63 (cinco euros e sessenta e três cêntimos) – À Capitania do Porto da Figueira da Foz,
pelo licenciamento para o lançamento de foguetes no dia de São Julião;
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€ 702,12 (setecentos e dois euros e doze cêntimos) - À Caixa Nacional de Previdência,
referente a contribuição descontada nos pagamentos efectuados e contribuição da Junta de
Freguesia referente ao mês de Dezembro findo;
€ 1.110,47 (mil cento e dez euros e quarenta e sete cêntimos) – Ao Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, referente à contribuição descontada nos pagamentos
efectuados e contribuição da Junta de Freguesia referente ao mês de Dezembro findo;
€ 184,79 (cento e oitenta e quatro euros e setenta e nove cêntimos) – À Caixa Geral de
Depósitos, S.A., referente aos encargos sociais do Presidente do mês de Dezembro de 2005;
€ 17,69 (dezassete euros e sessenta e nove cêntimos) - À 1.ª Tesouraria da Fazenda Pública
da Figueira da Foz, referente à importância consignada à A.D.S.E. descontadas nos
pagamentos efectuados no mês de Dezembro findo;
€ 539,11 (quinhentos e trinta e nove euros e onze cêntimos) - À Direcção-Geral das
Contribuições e Impostos, referente ao imposto sobre o rendimento descontado nos
pagamentos efectuados e imposto do selo liquidado no mês de Dezembro findo;
€ 41,15 (quarenta e um euros e quinze cêntimos) – A Ferreira Alves & Comp., Lda., para
aquisição de terra, pratos e vasos para plantas ornamentais da sede Junta de Freguesia;
€ 12,85 (doze euros e oitenta e cinco cêntimos) – A Fozplanta Viveiros Horticultura, para
aquisição de uma planta para ornamentação da sede da Junta de Freguesia;
€ 70,05 (setenta euros e cinco cêntimos) – A Recheio Cash & Carry, S.A., pela aquisição de
artigos de limpeza para as instalações do Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 102,95 (cento e dois euros e noventa e cinco cêntimos) – A Nicolau & Oliveira, Lda., pelo
fornecimento de refeições a participantes no Torneio de Halterofilismo integrado nas Festas
de São Julião;
€ 103,14 (cento e três euros e catorze cêntimos) – À Caixa Geral de Depósitos, S.A., pela
aquisição de dez livros de vinte e dois cheques para movimento da conta D.O. nesta
instituição;
€ 111,78 (cento e onze euros e setenta e oito cêntimos) – À EDP Distribuição Energia, S.A.,
referente aos consumos de electricidade no período de 03/12/2005 a 02/01/2006;
€ 3.601,60 (três mil seiscentos e um euros e sessenta cêntimos) – A Cercifoz Coop. Educ.
Reab. Crianças Inad. da Figueira da Foz, pelo fornecimento de refeições e lanches ao Jardim
de Infância Conde de Ferreira no mês de Novembro de 2005;
€ 60,50 (sessenta euros e cinquenta cêntimos) – A Beirastexto Soc. Editora, S.A., pela
publicação no jornal As Beiras de anúncio da Junta de Freguesia de São Julião;
€ 366,02 (trezentos e sessenta e seis euros e dois cêntimos) – À Associação de
Desenvolvimento da Figueira da Foz, para pagamento do serviço prestado na limpeza da sede
da Junta de Freguesia no mês de Dezembro de 2005 e limpeza das instalações da Assembleia
Figueirense utilizadas no Chá Dançante integrado nas Festas de São Julião;
€ 57,48 (cinquenta e sete euros e quarenta e oito cêntimos) – A Campeão das Províncias,
pela publicação no jornal de anúncio da Junta de Freguesia de São Julião;
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€ 849,75 (oitocentos e quarenta e nove euros e setenta e cinco cêntimos) – À Misericórdia
Obra da Figueira, pelo fornecimento de refeições servidas a carênciados nos eventos da Junta
de Freguesia integrados nas Festas de São Julião;
€ 1.167,65 (mil cento e sessenta e sete euros e sessenta e cinco cêntimos) – A Offsetarte
Artes Gráficas, Lda., pela aquisição de programas e cartazes para publicitar os eventos das
Festas de São Julião;
€ 254,10 (duzentos e cinquenta e quatro euros e dez cêntimos) – A Armando Paiva da Silva,
para aquisição de álbum com fotografias e referentes aos prémios escolares Dra. Cristina
Torres e Maria Eugénia Águas Cruz;
€ 30,25 (trinta euros e vinte e cinco cêntimos) – À Sociedade Editora do Centro do País,
Lda., pela publicação no jornal Correio da Figueira de anúncio da Junta de Freguesia de São
Julião;
€ 290,51 (duzentos e noventa euros e cinquenta e um cêntimos) – A Império Bonança
Companhia de Seguros, S.A., referente ao prémio do seguro de acidentes de trabalho de
pessoal da Junta de Freguesia no período de 05/01/2006 a 05/07/2006;
€ 14,40 (catorze euros e quarenta cêntimos) – À Associação Goltz Carvalho, referente ao
subsídio de refeição a alunos carênciados do 1.º CEB do Viso, do mês de Outubro de 2005;
€ 340,56 (trezentos e quarenta euros e cinquenta e seis cêntimos) – A Caritas Diocesana de
Coimbra, referente ao subsídio de refeição a alunos carênciados do 1.º CEB da Bela Vista,
dos meses de Setembro e Outubro de 2005;
€ 680,72 (seiscentos e oitenta euros e setenta e dois cêntimos) – À Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola das Abadias, referente ao subsídio de refeição a alunos
carênciados do 1.º CEB da Bela das Abadias, dos meses de Setembro e Outubro de 2005;
€ 582,48 (quinhentos e oitenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos) – À Associação
Fernão Mendes Pinto, referente ao subsídio de refeição a alunos carênciados do 1.º CEB do
Viso, Rui Martins e Abadias, dos meses de Setembro e Outubro de 2005.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga
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ACTA NÚMERO SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E TRÊS DE JANEIRO
DE DOIS MIL E SEIS.
Aos vinte e três dias do mês de Janeiro de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Vogal Secretário, Herculano Antunes Guedelha - Vogal
Tesoureiro, Mauro Filipe Rodrigues Correia - Vogal, tendo-se verificado a ausência da vogal
Lucinda Mendes Saboga, que justificou a sua falta.
Face à reunião havida na Câmara Municipal, no seio da Comissão da Toponímia, o
Presidente abriu a reunião com a introdução desse tema. Assim, após algumas informações,
entrou-se na discussão da atribuição de nomes a alguns arruamentos da cidade.
Decidido propor a atribuição de Páteo de Santo António, ao largo defronte da Misericórdia e
da Igreja de Santo António, já que, foi por todos reconhecido, esse era o nome por que, há
décadas, aquele espaço era designado.
Decidido propor, também, o nome de Bissaia Barreto à avenida que se inicia na IP3 (rotunda
da entrada da cidade) e termina na Avenida Amália Rodrigues.
À volta da discussão do nome a atribuir à avenida que liga a rotunda antes referida (início da
IP3), à rotunda junto às instalações da CP, e após algumas sugestões para a atribuição do
nome Luís Cajão, chegou-se à concluso, após informação entretanto chegada, que, na
Freguesia de Tavarede, já foi atribuído, a um arruamento, o nome deste ilustre figueirense.
Face ao pedido apresentado, foi decidido atribuir três taças e três placas ao Ginásio Clube
Figueirense destinadas a premiar atletas, num torneio de basquetebol organizado por aquele
clube e direccionado, principalmente, para escolas de formação de jovens.
Discutido, ainda, o projecto, apresentado pelo Mauro Correia, destinado à sensibilização e
colocação de eco pontos nas escolas da freguesia, bem como o possível lançamento de
concurso para a criação de uma mascote do ambiente. Em foque esteve também a premente
necessidade de sensibilização da população em geral e do comércio em particular, para a
correcta deposição dos lixos nos respectivos contentores.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Dezembro de 2005, nos
quais se registam um total da receita de 310.746,61 € (trezentos e dez mil setecentos e
quarenta e seis euros e sessenta e um cêntimos) e total de encargos de 337.622,92 €
(trezentos e trinta e sete mil seiscentos e vinte e dois euros e noventa e dois cêntimos), que
com o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de
55.350,21 € (cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta euros e vinte e um cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 65,13 (sessenta e cinco euros e treze cêntimos) – A José Maria Marques Violante Sucr.,
Lda., referente à aquisição de artigos escolares para o Jardim de infância Conde de Ferreira;
€ 31,76 (trinta e um euros e setenta e seis cêntimos) – A Américo Dias Alves, Lda., pela
aquisição de tinteiros para as impressoras da Junta de Freguesia;
€ 13,38 (treze euros e trinta e oito cêntimos) – Aos CTT Correios de Portugal, S.A., referente
à aquisição de selos para o expediente postal da Junta de Freguesia;
€ 1,19 (um euro e dezanove cêntimos) – A Martins & Oliveira, Lda., referente à aquisição de
regador de dois litros para as instalações da Junta de Freguesia;
€ 7,00 (sete euros) – À Tabacaria Foz, Lda., referente à aquisição de jornais para as Oficinas
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Sénior de São Julião;
€ 3.770,88 (três mil setecentos e setenta euros e oitenta e oito cêntimos) – Das
remunerações, compensações mensais e senhas de presença aos membros do Executivo,
referentes ao mês de Janeiro de 2006;
€ 2.827,05 (dois mil oitocentos e vinte e sete euros e cinco cêntimos) – Das despesas com o
pessoal dos quadros privativos da autarquia, referente ao mês de Janeiro de 2006;
€ 880,50 (oitocentos e oitenta euros e cinquenta cêntimos) – A Sónia Cristina Ferreira
Lopes, do programa de Estágios Profissionais nos termos da legislação em vigor e referente
ao mês de Janeiro de 2006;
€ 81,49 (oitenta e um euros e quarenta e nove cêntimos) – À TMN Telecomunicações Móveis
Nacionais, S.A., para liquidação da facturação do mês de Janeiro de 2006 do plano MIX;
€ 45,98 (quarenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos) – À PT.COM Comunicações
Interactivas, S.A., para pagamento do serviço ADSL.pt no período de 01/12/2005 a
31/11/2005;
€ 15,00 (quinze euros) – A Maria Filomena Cantante Trovão Lapão, referente à aquisição de
material escolar para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 35,79 (trinta e cinco euros e setenta e nove cêntimos) – A Selda Comércio e
Representações, S.A., referente ao aluguer do mês de Dezembro de 2005 da máquina de água
instalada na Junta de Freguesia e aquisição de garrafões de água;
€ 85,50 (oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) - A Globalsoft Desenvolvimento de
Software, Lda., referente ao contrato de assistência de software instalado na Junta de
Freguesia de São Julião do mês de Janeiro de 2006;
€ 3.365,64 (três mil trezentos e sessenta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos) – À
Associação Fernão Mendes Pinto, referente ao fornecimento de refeições e prolongamento
de horário escolar dos meses de Outubro e Novembro de 2005 ao Jardim de Infância da Bela
Vista;
€ 3.373,24 (três mil trezentos e setenta e três euros e vinte e quatro cêntimos) – Das
remunerações, referentes ao mês de Janeiro de 2006 do pessoal contratado e ao serviço da
Junta de Freguesia no Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro euros) – À Imprensa Nacional Casa da Moeda, S.A.,
referente à renovação da assinatura da 1.ª e 2.ª Séries do Diário da República para o ano de
2006;
€ 45,06 (quarenta e cinco euros e seis cêntimos) – A TV Cabo Portugal S.A., pelo serviço de
TV Cabo no período de 01/01/2006 a 31/01/2006;
€ 115,26 (cento e quinze euros e vinte e seis cêntimos) – A Office Centre Portugal, Lda.,
referente à aquisição de pastas de arquivo, capas catalogo e caixas de papel para o
expediente e arquivo da Junta de Freguesia;
€ 650,00 (seiscentos e cinquenta euros) – À Assembleia Figueirense, para apoio financeiro
na participação dos eventos integrados nas Festas de São Julião;
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€ 85,00 (oitenta e cinco euros) – À Associação Nacional de Freguesias, referente à inscrição
de um delegado no X Congresso e inscrição de um acompanhante;
€ 22,50 (vinte e dois euros e cinquenta cêntimos) - Electro Chave de Fernando Cardoso,
referente a reparações efectuadas nas instalações do Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 75,14 (setenta e cinco euros e catorze cêntimos) – A Secotécnica Equipamentos e
Mobiliários, Lda., para aquisição de um bengaleiro com base em mármore para a sede da
Junta de Freguesia;
€ 2,00 (dois euros) – A Fernando Gonçalves Dionísio Neto, referente à aquisição de material
escolar para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 53,00 (cinquenta e três euros) – À Estação de Serviço Central, Lda., de despesas de
combustível para deslocações em viatura própria ao serviço da Junta de Freguesia;
€ 2,42 (dois euros e quarenta e dois cêntimos) – A Fozgráfica Soc. Gráfica da Figueira, Lda.,
referente a encadernação de documentação da Comissão Social de Freguesia de São Julião
da Figueira da Foz.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO SETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TREZE DE FEVEREIRO DE
DOIS MIL E SEIS.
Aos nove treze dias do mês de Fevereiro de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira, Herculano Antunes Guedelha, Mauro Filipe
Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Face a um folheto publicitário distribuído pela cidade, retratando locais ou edifícios desta
freguesia, foi decidido adquirir a colecção de seis pratos em porcelana, anunciados naquele
folheto, já que foi, por todos, reconhecido o interesse dessa colecção.
Pelo Presidente foi lido, e por todos discutido, o projecto de comunicação a remeter às
entidades competentes, contestando a anulação do apoio financeiro já concedido a esta Junta
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com a finalidade de construção ou beneficiação de sede própria. Essa anulação, tal como
emana da própria Lei, baseia-se no facto de o edifício, onde se instala esta Junta não ser
propriedade da própria.. Assim, se a Câmara Municipal não ceder essa propriedade à Junta,
aquele apoio financeiro será mesmo cancelado, com a obrigatoriedade de a Junta devolver a
verba já recebida no montante de 4.489,18 €.
Pelo Presidente foi dado conhecimento da maneira como decorreu o plenário da Comissão
Social de Freguesia. Aí foi-lhe solicitado uma pequena ajuda financeira que ajude à cobertura
do espaço onde os alunos da Escola Dr. João de Barros fazem fila para o refeitório. Foi
concedido essa ajuda no valor de 170,00 €.
Decidido exarar em acta um voto de pesar pelo falecimento do Presidente da Direcção da
Filarmónica Figueirense.
Relativamente à acção a levar a cabo aquando do Campeonato do Mundo de Futebol, na
Praça Nova, há a promessa, do Vereador, Sr. Lídio Lopes, de apoiar essa acção, não só em
termos logísticos como no convite aos agrupamentos de animação sedeados neste Concelho.
Relativamente à Semana da Saúde, o Presidente contactou já o proprietário do imóvel, onde
este Executivo pensa realizar aquela Semana, tendo a garantia da cedência gratuita, se,
entretanto, o mesmo não for vendido ou arrendado. Decidido avançar, no concreto, para esta
acção, para o período de 22 a 26 de Maio.
Discutidas, genericamente, as condições da cedência do stand a atribuir a esta Junta durante a
semana da Feira das Freguesias.
Discutida também, genericamente, a forma de ocupar o espaço da Junta na Feira/Exposição
de Actividades.
Foi unanimemente aceite atribuir toda a responsabilidade da gestão do Espaço Internet ao
Vogal Mauro Correia, em representação deste Executivo.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 321,00 (trezentos e vinte e um cêntimos) – A António Manuel da Fonseca Lontro,
referente à aquisição de medalhas e medalhões para prémios do Corta Mato Escolar
integrado nas Festas de São Julião;
€ 164,95 (cento e sessenta e quatro euros e noventa e cinco cêntimos) – À PT
Comunicações, S.A., da taxa de assinatura e comunicações telefónicas no período de
contagem de 13/12/2005 a 13/01/2006;
€ 130,85 (cento e trinta euros e oitenta e cinco cêntimos) – A Optimus Telecomunicações,
S.A., referente ao plano tarifário Mini Rede Total no período de 01/11/2005 a 30/11/2005;
€ 807,44 (oitocentos e sete euros e quarenta e quatro cêntimos) - À Caixa Nacional de
Previdência, referente a contribuição descontada nos pagamentos efectuados e contribuição
da Junta de Freguesia referente ao mês de Janeiro findo;
€ 1.110,47 (mil cento e dez euros e quarenta e sete cêntimos) – Ao Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, referente à contribuição descontada nos pagamentos
efectuados e contribuição da Junta de Freguesia referente ao mês de Janeiro findo;
€ 182,46 (cento e oitenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos) – À Caixa Geral de
Depósitos, S.A., referente aos encargos sociais do Presidente do mês de Janeiro de 2006;
€ 17,69 (dezassete euros e sessenta e nove cêntimos) - À 1.ª Tesouraria da Fazenda Pública
da Figueira da Foz, referente à importância consignada à A.D.S.E. descontadas nos
pagamentos efectuados no mês de Janeiro findo;
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€ 906,16 (novecentos e seis euros e dezasseis cêntimos) - À Direcção-Geral das
Contribuições e Impostos, referente ao imposto sobre o rendimento descontado nos
pagamentos efectuados e imposto do selo liquidado no mês de Janeiro findo;
€ 21,54 (vinte e um euros e cinquenta e quatro cêntimos) – À Companhia Portuguesa de
Hipermercados, S.A., referente à aquisição de artigos de higiene e limpeza para as
instalações da Junta de Freguesia;
€ 10,50 (dez euros e cinquenta cêntimos) – A Tabacaria Foz, Lda., pela aquisição de jornais
para as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 31,80 (trinta e um euros e oitenta cêntimos) – A Singer Produtos Eléctricos, S.A., referente
à aquisição de Pack Canyon Webcam+Phones para o equipamento informático do Espaço
Internet de São Julião;
€ 43,50 (quarenta e três euros e cinquenta cêntimos) – A Websymbol, referente à aquisição
de tinteiro SAMSUNG INK-M40 PRETO para o fax da Junta de Freguesia;
€ 21,09 (vinte e um euros e nove cêntimos) – A Eires, Marques & Gonçalves, Lda., para
aquisição de artigos para o expediente da Junta de Freguesia;
€ 56,00 (cinquenta e seis euros) – A Electro Chave de Fernando Cardoso, para aquisição de
chaves para a porta lateral da sede da Junta de Freguesia e reparações efectuadas nas
instalações do Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 33,90 (trinta e três euros e noventa cêntimos) - Emulser Empresa Multiserviços
Logísticos, Lda., para a aquisição de duas garrafas de gás butano para o convector da Junta
de Freguesia;
€ 6,60 (seis euros e sessenta cêntimos) – A Primeiro Dragão C. A. P. L., Lda., para aquisição
de artigos para o expediente da Junta de Freguesia;
€ 4,50 (quatro euros e cinquenta cêntimos) – A CTT Correios de Portugal, S.A., referente a
expedição e registo de correspondência da Junta de Freguesia;
€ 424,11 (quatrocentos e vinte e quatro euros e onze cêntimos) – À A. D. S. E., referente à
capitação do quarto trimestre de 2005 da inscrição de três inscrições de beneficiários;
€ 64,92 (sessenta e quatro euros e noventa e dois cêntimos) – A Gondinter Máquinas e
Materiais Escritório, Lda., referente ao serviço de assistência da fotocopiadora da unta de
Freguesia;
€ 9,96 (nove euros e noventa e seis cêntimos) – A Selda Comércio e Representações, S.A.,
referente ao aluguer da máquina de água instalada na sede da Junta de Freguesia;
€ 85,50 (oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) – A Globalsoft Desenvolvimento de
Software, Lda., referente ao contrato de assistência a software instalado na Junta de
Freguesia;
€ 193,60 (cento e noventa e três euros e sessenta cêntimos) – À Associação
Desenvolvimento da Figueira da Foz, pelo serviços de limpeza prestado no mês de Janeiro
de 2006 na sede da Junta de Freguesia;
€ 157,08 (cento e cinquenta e sete euros e oito cêntimos) – À Misericórdia Obra da Figueira,
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referente ao encargo da pulseiras electrónicas adquiridas pela Junta de Freguesia dos meses
de Janeiro e Fevereiro de 2006;
€ 45,00 (quarenta e cinco euros) – A Nunes & Maia, Lda, referente às refeições servidas aos
membros da Junta de Freguesia na deslocação ao Congresso da ANAFRE realizado na Vila
da Feira;
€ 32,00 (trinta e dois euros) – A Petrofoz Gestão de Áreas de Serviço, Lda., referente ao
fornecimento de combustível para a deslocação dos membros da Junta de Freguesia, em
viatura própria, ao Congresso da ANAFRE realizado na Vila da Feira;
€ 2.769,61 (dois mil setecentos e sessenta e nove euros e sessenta e um cêntimos) – Das
remunerações, compensações mensais e senhas de presença aos membros do Executivo,
referentes ao mês de Fevereiro de 2006;
€ 2.615,38 (dois mil seiscentos e quinze euros e trinta e oito cêntimos) – Das despesas com o
pessoal dos quadros privativos da autarquia, referente ao mês de Fevereiro de 2006;
€ 869,01 (oitocentos e sessenta e nove euros e um cêntimos) – A Sónia Cristina Ferreira
Lopes, do programa de Estágios Profissionais nos termos da legislação em vigor e referente
ao mês de Fevereiro de 2006;
€ 87,70 (oitenta e sete euros e setenta cêntimos) – A Recheio Cash & Carry, S.A., referente à
aquisição de artigos de limpeza e higiene para as instalações do Jardim de Infância Conde de
Ferreira;
€ 13,00 (treze euros) – A Artiza de Beatriz Moço, referente à aquisição de artigos de
artesanato para as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 35,60 (trinta e cinco euros e sessenta cêntimos) – A Casa Rádio Papelaria, Livraria e
Equipamentos, Lda., referente à aquisição de artigos escolares para o Jardim de Infância
Conde de Ferreira.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO OITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE DE
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FEVEREIRO DE DOIS MIL E SEIS.
Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Vogal Secretário, Herculano Antunes Guedelha - Vogal
Tesoureiro, Lucinda Mendes Saboga - Vogal, tendo-se verificado a ausência do vogal Mauro
Filipe Rodrigues Correia que justificou a sua falta.
Pelo Presidente foi sugerido fazer uma reunião com o pessoal administrativo, a fim de alterar
algumas atitudes e rentabilizar alguns procedimentos. Decidido marcar essa reunião para o
dia 6 de Março próximo.
Perante novas informações da Optimus, foi decidido tentar alterar as condições
anteriormente negociadas, desde que mais vantajosas.
Pelo Secretário, foi dado conhecimento dos assuntos tratados na reunião da comissão de
toponímia e ficou a saber-se que foi decidido não atribuir, para já, nome à Avenida que se
inicia na rotunda junta às instalações da CP e que vai até à rotunda onde se inicia a IP3. Esse
nome fora levado por proposta deste Executivo.
Foi apresentada uma proposta, oriunda da Câmara Municipal, para que este Executivo se
pronuncie sobre as alterações de trânsito a implementar no Bairro Novo. Após discussão, foi
consensual a necessidade de ouvir alguns interessados e intervenientes daquela zona. Assim,
decidiu-se convocar, para o dia 7 de Março próximo, algumas pessoas para ouvir as suas
opiniões.
Foi unanimemente aceite levar a cabo a III Semana da Saúde, no período de 22 a 26 de Maio
de 2006, desde que tal seja viável a este período de tempo de distância. Fica o Presidente
incumbido de desencadear, o mais rápido possível, uma reunião com os representantes do
Hospital e do Centro de Saúde.
Decidido atribuir uma verba de 50,00 €, à Universidade Católica como ajuda para a
realização da Queima das Fitas.
Decidido atribuir a importância de 50,00 €, ao Tenor Luís Pinto, para apoio à gravação do
seu disco.
Discutido e aprovado o Regulamento do Espaço Internet desta Junta, apresentado pelo Vogal
Mauro Correia, que vai ser apenso a esta acta.
Pelo Presidente, foi este Executivo informado que os Vereadores eleitos nas listas do PS
solicitaram o levantamento dos principais problemas detectados nesta Freguesia, afim de, em
visita no terreno, fazerem a denúncia pública dos mesmos.
Foi por todos aprovado um voto de pesar pelo falecimento da Dra. Natércia Crisanto.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Janeiro de 2006, nos
quais se registam um total da receita de 37.168,03 € (trinta e sete mil cento e sessenta e oito
euros e três cêntimos) e total de encargos de 27.821,51 € (vinte e sete mil oitocentos e vinte e
um euros e cinquenta e um cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de
tesouraria efectiva o saldo líquido de 65.069,06 € (sessenta e cinco mil e sessenta e nove
euros e seis cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 3.315,79 (três mil trezentos e quinze euros e setenta e nove cêntimos) - Das remunerações,
referentes ao mês de Fevereiro de 2006 do pessoal contratado e ao serviço da Junta de
Freguesia no Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 65,31 (sessenta e cinco euros e trinta e um cêntimos) – A Optimus Telecomunicações,
S.A., referente ao plano tarifário Mini Rede Total no período de 01/05/2005 a 31/05/2005;
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€ 49,66 (quarenta e nove euros e sessenta e seis cêntimos) - À TMN Telecomunicações
Móveis Nacionais, S.A., para liquidação da facturação do mês de Fevereiro de 2006 do plano
MIX;
€ 45,98 (quarenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos) – À PT.COM Comunicações
Interactivas, S.A., para pagamento do serviço ADSL.pt no período de 01/01/2006 a
31/01/2006;
€ 45,06 (quarenta e cinco euros e seis cêntimos) – A TV Cabo Portugal S.A., pelo serviço de
TV Cabo no período de 01/02/2006 a 28/02/2006;
€ 23,45 (vinte e três euros e quarenta e cinco cêntimos) – A Anacleto Cardoso Cação, Unip.,
Lda., de aquisição de material para a roçadora da Junta de Freguesia ao serviço da brigada de
limpeza;
€ 169,40 (cento e sessenta e nove euros e quarenta cêntimos) – A Raul Nazaré da Cunha,
pela aquisição de foguetes para as Festas de São Julião/2006;
€ 36,30 (trinta e seis euros e trinta cêntimos) – A Voz da Figueira Edição de Publicações
Periódicas, Lda., pela publicação de anúncio de Boas Festas no seu Jornal;
€ 205,75 (duzentos e cinco euros e setenta e cinco cêntimos) – À Tipográfica das Beiras,
Lda., pela publicação de publicidade no jornal Diário de Coimbra e renovação da assinatura
no período de 11/01/2006 a 11/01/2007;
€ 24,35 (vinte e quatro euros e trinta e cinco cêntimos) – A Maria Filomena Cantante Trovão
Lapão, para aquisição de material escolar para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 9,56 (nove euros e cinquenta e seis cêntimos) – À Casa Rádio Papelaria, Livraria e
Equipamentos, Lda., para aquisição de artigos para o artesanato das Oficinas Sénior de São
Julião;
€ 7,00 (sete euros) – A Primeiro Dragão C. A. P. L., Lda., para aquisição de material
eléctrico para as instalações da Escola do 1.º CEB Rui Martins;
€ 21,60 (vinte e um euros e sessenta cêntimos) – A Eires, Marques & Gonçalves, Lda., para
aquisição de artigos para o artesanato das Oficinas Sénior de São Julião e aquisição de
material de escritório para o expediente da Junta de Freguesia;
€ 3,50 (três euros e cinquenta cêntimos) – À Tabacaria Foz, Lda., para aquisição de jornais
para as Oficinas Sénior de São Julião.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
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Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO NOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TREZE DE MARÇO DE
DOIS MIL E SEIS.
Aos treze dias do mês de Março de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira, Herculano Antunes Guedelha, Mauro Filipe
Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
O Presidente deu a conhecer a resposta da ERSUC, relativamente ao pedido desta Junta para
a colocação de material, tipo ecopontos, nas escolas desta Freguesia. Essa entidade
comunicou a indisponibilidade para a colocação desse material, mostrando-se, no entanto,
disponível para participar em acções de sensibilização junto dos alunos, bem como
disponibilizar material escrito para as escolas e receber alunos, em Coimbra, para visitas ao
terminal de selecção de material a reciclar.
Feita a análise ao Encontro de Jovens em Rede, que teve lugar nesta sede, concluiu-se que
esta acção foi positiva.
Foi aprovado o Regulamento do Espaço Internet da Freguesia de São Julião, espaço esse que,
por deliberação unânime, passará a ser gerido pelo Vogal Mauro Correia, em representação
deste Executivo.
Face aos pedido apresentados, foram atribuídos os seguintes apoios:
- 150,00 € ao Serviço de Ortopedia do HDFF, para as suas jornadas de Ortopedia;
- 150,00 € ao Ginásio Clube Figueirense, para a compra de remos;
- 150,00 € à Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, para a realização das Jornadas
Culturais.
Face à declarada disponibilidade do inquilino, foi decidido pedir duas ou três avaliações ao
prédio, propriedade desta Junta, a fim de levar essa informação à Assembleia de Freguesia,
com vista à sua possível alienação.
Vai ser sugerido ao Presidente da Assembleia de Freguesia a marcação da próxima
Assembleia para o dia 19 de Abril de 2006.
Relativamente ao subsídio atribuído a esta Junta, para aquisição ou beneficiação de sede, este
Executivo apresentou a contestação da anulação da atribuição do subsídio com o argumento
do compromisso, por parte do Presidente da Câmara Municipal, da passagem do edifício para
a posse desta Junta. Entretanto, esta Junta foi notificada para a devolução da verba já
recebida, pelo que vai diligenciar no sentido de suspender essa ordem de devolução.
CONTA DE GERÊNCIA DA FREGUESIA DE SÃO JULIÃO DA FIGUEIRA DA FOZ,
REFERENTE AO PERÍODO DE UM DE JANEIRO A TRINTA E UM DE DEZEMBRO
DE DOIS MIL E CINCO - Foi presente a conta da responsabilidade do Tesoureiro,
devidamente organizada e documentada, respeitante à gerência de um de Janeiro a trinta e
um de Dezembro de dois mil e cinco, pela qual se verifica que o total da RECEITA cobrada
foi de € 310.746,61 (trezentos e dez mil setecentos e quarenta e seis euros e sessenta e um
cêntimos), que com o saldo de dotações orçamentais da gerência anterior no valor de €
80.914,01 (oitenta mil novecentos e catorze euros e um cêntimos), totaliza uma receita de €
391.660,62 (trezentos e noventa e um mil seiscentos e sessenta euros e sessenta e dois
cêntimos). Sendo o total da DESPESA efectuada no valor de € 337.622,92 (trezentos e trinta
e sete mil seiscentos e vinte e dois euros e noventa e dois cêntimos), resulta um SALDO em
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numerário de € 54.037,70 (cinquenta e quatro mil e tinta e sete euros e setenta cêntimos),
que transita para a gerência seguinte.
Foi também presente a Conta Geral de Operações de Tesouraria, referente ao mesmo
período apresentando um movimento anual de entradas de € 12.631,32 (doze mil seiscentos
e trinta e um euros e trinta e dois cêntimos), que com o saldo do ano anterior no valor de €
660,07 (seiscentos e sessenta euros e sete cêntimos), totaliza uma receita de € 13.291,39
(treze mil duzentos e noventa e um euros e trinta e nove cêntimos), sendo o montante anual
de saídas de € 11.978,88 (onze mil novecentos e setenta e oito euros e oitenta e oito
cêntimos), resulta um saldo que transita para a gerência seguinte no valor de € 1.312,51 (mil
trezentos e doze euros e cinquenta e um cêntimos).
Na sequência de todas as trocas de informações havidas o Executivo, por unanimidade,
deliberou aprovar a Conta de Gerência da Junta de Freguesia relativa ao ano de dois mil e
cinco e, submetê-la, nos termos da Lei, à aprovação da Assembleia de Freguesia.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 153,70 (cento e cinquenta e três euros e setenta cêntimos) – À PT Comunicações, S.A., da
taxa de assinatura e comunicações telefónicas no período de contagem de 13/01/2006 a
13/02/2006;
€ 129,23 (cento e vinte e nove euros e vinte e três cêntimos) – A Optimus
Telecomunicações, S.A., referente ao plano tarifário Mini Rede Total no período de
01/12/2005 a 31/12/2005;
€ 148,65 (cento e quarenta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos) – A Império Bonança
Companhia de Seguros, S.A., referente ao prémio comercial do seguro de riscos múltiplos
empresa da Junta de Freguesia;
€ 5.000,00 (cinco mil euros) - Viegas & Viegas, Lda., para liquidação parcial da factura n.º
56 de 07 de Outubro de 2005, referente aos trabalhos efectuados na envolvente do Parque
Infantil do Bairro do Cruzeiro;
€ 25,00 (vinte e cinco euros) – A AVM Costa Comércio de Comb. e Pneus, Lda., pelo
fornecimento de combustível para deslocação em viatura própria ao serviço da Junta de
Freguesia;
€ 25,00 (vinte e cinco euros) – A Socopetro Soc. Combustíveis de Petróleos, Lda., pelo
fornecimento de combustível para deslocação em viatura própria ao serviço da Junta de
Freguesia;
€ 33,30 (trinta e três euros e trinta cêntimos) – A Eires, Marques & Gonçalves, Lda., para
aquisição de selos para o expediente postal e artigos de papelaria para consumo no
expediente da Junta de Freguesia;
€ 36,30 (trinta e seis euros e trinta cêntimos) – A Luís Manuel Santos Oliveira, pela
aquisição de um avental para abrigada de limpeza ao serviço da Junta de Freguesia;
€ 9,80 (nove euros e oitenta cêntimos) – A Tabacaria Foz, Lda., pela aquisição de jornais
para as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 11,97 (onze euros e noventa e sete cêntimos) – A Figueirapão Ind. Com. Alimentar, Lda.,
pela aquisição de um bolo de aniversário para ofertar ao colaborador do Espaço Internet, no
seu aniversário;

26

€ 807,44 (oitocentos e sete euros e quarenta e quatro cêntimos) - À Caixa Nacional de
Previdência, referente a contribuição descontada nos pagamentos efectuados e contribuição
da Junta de Freguesia referente ao mês de Fevereiro findo;
€ 1.110,47 (mil cento e dez euros e quarenta e sete cêntimos) – Ao Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, referente à contribuição descontada nos pagamentos
efectuados e contribuição da Junta de Freguesia referente ao mês de Fevereiro findo;
€ 182,46 (cento e oitenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos) – À Caixa Geral de
Depósitos, S.A., referente aos encargos sociais do Presidente do mês de Fevereiro de 2006;
€ 17,69 (dezassete euros e sessenta e nove cêntimos) - À 1.ª Tesouraria da Fazenda Pública
da Figueira da Foz, referente à importância consignada à A.D.S.E. descontadas nos
pagamentos efectuados no mês de Fevereiro findo;
€ 596,17 (quinhentos e noventa seis euros e dezassete cêntimos) - À Direcção-Geral das
Contribuições e Impostos, referente ao imposto sobre o rendimento descontado nos
pagamentos efectuados no mês de Fevereiro findo;
€ 19,50 (dezanove euros e cinquenta cêntimos) – A Núcleo Sportinguista do Concelho da
Figueira da Foz, referente a refeições servidas aos colaboradores do Espaço Internet de São
Julião;
€ 464,68 (quatrocentos e sessenta e quatro euros e sessenta e oito cêntimos) – A Centralfa
Aplicações Informáticas, Lda., pelo fornecimento de consumíveis para o equipamento
informático da Junta de Freguesia;
€ 213,75 (duzentos e treze euros e setenta e cinco cêntimos) – A Globalsoft
Desenvolvimento de Software, Lda., referente ao contrato de assistência a software instalado
na Junta de Freguesia e licença adicional para o programa Pocal Regime Simplificado;
€ 193,60 (cento e noventa e três euros e sessenta cêntimos) – À Associação
Desenvolvimento da Figueira da Foz, pelo serviços de limpeza prestado no mês de Fevereiro
de 2006 na sede da Junta de Freguesia;
€ 6.064,40 (seis mil e sessenta e quatro euros e quarenta cêntimos) – À Cercifoz Coop.
Educação Reab. Crianças Inadaptadas da Figueira da Foz, referente às refeições servidas no
Jardim de Infância Conde de Ferreira no mês de Dezembro de 2005 e Janeiro de 2006;
€ 194,75 (cento e noventa e quatro euros e setenta e cinco cêntimos) – A JTP2 Construção e
Prestação de Serviços, Lda., referente reembolso das dispensas do Vogal Mauro Correia ao
abrigo do estatuto de eleitos locais;
€ 238,18 (duzentos e trinta e oito euros e dezoito cêntimos) – À EDP Distribuição Energia,
S.A., referente ao consumo de electricidade nas instalações da Junta de Freguesia no período
de 03/01/2006 a 01/03/2006;
€ 2.862,05 (dois mil oitocentos e sessenta e dois euros e cinco cêntimos) – Das
remunerações, compensações mensais e senhas de presença aos membros do Executivo,
referentes ao mês de Março de 2006;
€ 2.794,76 (dois mil setecentos e noventa e quatro euros e setenta e seis cêntimos) – Das
despesas com o pessoal dos quadros privativos da autarquia, referente ao mês de Março de
2006;
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€ 879,19 (oitocentos e setenta e nove euros e dezanove cêntimos) – A Sónia Cristina Ferreira
Lopes, do programa de Estágios Profissionais nos termos da legislação em vigor e referente
ao mês de Março de 2006;
€ 51,68 (cinquenta e um euros e sessenta e oito cêntimos) – À TMN Telecomunicações
Móveis Nacionais, S.A., referente à facturação do mês de Março de 2006 do Plano MIX da
TMN;
€ 372,90 (trezentos e setenta e dois euros e noventa cêntimos) – A Alfredo Carriço Alves,
referente a reparações efectuadas nas instalações das Escolas do 1.º CEB das Abadias, Rui
Martins e Jardim de Infância Conde de Ferreira.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO DEZ – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE DE MARÇO
DE DOIS MIL E SEIS.
Aos vinte e sete dias do mês de Março de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira, Herculano Antunes Guedelha, Mauro Filipe
Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Decidido exarar em acta um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Borronha.
Pelo Presidente, foi apresentada a necessidade de, por questões logísticas, alterar a data da
Semana da Saúde. Assim, ficou acertada a data de 29 de Maio a 02 de Junho de 2006.
Decidido face a pedidos apresentados, os seguintes apoios:
- 250,00 € Á Imperial Neptuna.
- 250,00 € à Comissão Organizadora da Queima das Fitas, desta cidade.
- 100,00 € à Secção Desportiva dos Bombeiros Voluntários.
- Um troféu à União dos Sindicatos da Figueira da Foz.
Foi discutida, genericamente, a opção, tomada pelo Executivo anterior, de esta Junta se
constituir sócia da Associação Sal do Mondego. Face a algumas dúvidas surgidas, e perante
várias questões, decidiu-se, por um lado, pedir a opinião do Gabinete Jurídico da Câmara
Municipal, e por outro, que o Presidente do Executivo assista à próxima Assembleia Geral
dessa Associação, a fim de melhor se inteirar da real situação.
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Discutido, superficialmente, o pedido da Câmara Municipal, para que esta Junta se envolva
no Programa “Sou Jovem Voluntário”. Atendendo à especificidade do tema, decidiu-se
atribuir essa tarefa ao Vogal Mauro Correia.
O Presidente informou da eleição desta Junta como representante de todas as Juntas de
Freguesia, no Núcleo Executivo da Comissão Local de Acompanhamento da Figueira da Foz
do Rendimento Social de Inserção.
Apresentado o pedido da Câmara Municipal, no sentido do envolvimento desta Junta na
divulgação, pelas colectividades, da Feira das Freguesias. Foi decidido convidar a
Filarmónica Figueirense para que faça a animação numa das noites, aproveitando para fazer,
aí, a apresentação do Hino da Freguesia de São Julião da Figueira da Foz.
Face ao pedido da Associação de Colectividades do Concelho da Figueira da Foz, para que
esta Junta se envolva na organização do Fórum desta Associação, foi decidido, face aos
custos em questão, não participar nesta acção.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 28 de Fevereiro de 2006, nos
quais se registam um total da receita de 51.911,71 € (cinquenta e um mil novecentos e onze
euros e setenta e um cêntimos) e total de encargos de 41.455,67 € (quarenta e um mil
quatrocentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e sete cêntimos), que com o saldo da
gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 65.852,53 € (sessenta e
cinco mil e oitocentos e cinquenta e dois euros e cinquenta e três cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 45,79 (quarenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos) – A TV Cabo Portugal S.A., pelo
serviço de TV Cabo no período de 01/03/2006 a 31/03/2006;
€ 45,98 (quarenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos) – À PT.COM Comunicações
Interactivas, S.A., para pagamento do serviço ADSL.pt no período de 01/02/2006 a
28/02/2006;
€ 30,62 (trinta euros e sessenta e dois cêntimos) – A Selda Comércio e Representações, S.A.,
referente ao aluguer do mês de Fevereiro de 2006 da máquina de água instalada na Junta de
Freguesia e aquisição de garrafões de água;
€ 3.146,90 (três mil cento e quarenta e seis euros e noventa cêntimos) – À Associação
Fernão Mendes Pinto, referente ao fornecimento de refeições e prolongamento de horário
escolar dos meses de Dezembro de 2005 e Janeiro de 2006 ao Jardim de Infância da Bela
Vista;
€ 60,00 (sessenta euros) – A Mober Sociedade Comercial de Móveis, Lda., referente às
reparações efectuadas nas instalações da Escola do 1.º CEB Rui Martins;
€ 3,00 (três euros) – A António F. Simões, Suc., Lda., referente à aquisição de artigos
escolares para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 101,54 (cento e um euros e cinquenta e quatro cêntimos) – A Recheio Cash & Carry, S.A.,
pela aquisição e material de higiene e limpeza para as instalações do Jardim de Infância
Conde de Ferreira;
€ 33,88 (trinta e três euros e oitenta e oito cêntimos) – A António Luís Rocha da Costa
Cabral, pela aquisição de artigos para as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 47,75 (quarenta e sete euros e setenta e cinco cêntimos) – A Maria Filomena Cantante
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Trovão Lapão, para aquisição de material escolar para o Jardim de Infância Conde de
Ferreira;
€ 7,25 (sete euros e vinte e cinco cêntimos) – A Eires, Marques & Gonçalves, Lda., para
aquisição de artigos de escritório para consumo no expediente da Junta de Freguesia;
€ 3.586,83 (três mil quinhentos e oitenta e seis euros e oitenta e três cêntimos) - Das
remunerações, referentes ao mês de Março de 2006 do pessoal contratado e ao serviço da
Junta de Freguesia no Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 36,64 (trinta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos) – A JTP2 Construção e Prestação de
Serviços, Lda., referente reembolso das dispensas do Vogal Mauro Correia ao abrigo do
estatuto de eleitos locais;
€ 3,50 (três euros e cinquenta cêntimos) – À Tabacaria Foz, Lda., para aquisição de jornais
para as Oficinas Sénior de São Julião.
€ 60,00 (sessenta euros) – A AVM Costa Comércio de Comb. e Pneus, Lda., pelo
fornecimento de combustível para deslocação em viatura própria ao serviço da Junta de
Freguesia;
€ 133,35 (cento e trinta e três euros e trinta e cinco cêntimos) – A Decor Art, referente à
aquisição de colecção de seis pratos com gravuras de São Julião da Figueira da Foz;
€ 13,80 (treze euros e oitenta cêntimos) – A Bricofoz Comércio de Bricolage, Lda., da
aquisição de material de artesanato para as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 72,00 (setenta e dois euros) - À Ourivesaria Lontro de António Manuel da Fonseca Lontro,
para aquisição de troféus com publicidade para prémios de eventos organizados na Freguesia
de São Julião;
€ 38,84 (trinta e oito euros e oitenta e quatro cêntimos) – Aos CTT Correios de Portugal,
S.A., pela aquisição de selos para o expediente postal da Junta de Freguesia;
€ 10,00 (dez euros) – A José Ferreira, Lda., pelo fornecimento de combustível para
deslocação em viatura própria ao serviço da Junta de Freguesia.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
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Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO ONZE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZ DE ABRIL DE DOIS
MIL E SEIS.
Aos dez dias do mês de Abril de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de São Julião
da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de Freguesia com
a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira, Herculano Antunes Guedelha, Mauro Filipe Rodrigues
Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 200,00 € à Associação Cultural e Recreativa Tradições Populares do São João do Vale;
- 500,00 € ao Grupo Coral David de Sousa, assim divididos:
• 250,00 € como compensação pela sua participação nas comemorações do dia de São
Julião.
• 250,00 € para apoio ao seu Festival Internacional de Coros;
2 troféus para o Encontro dos Antigos Jogadores de Basquetebol.
Após leitura, pelo Presidente, para esta Junta estar presente, com material, na Festa da
Sardinha do Pessoal do Viso, decidiu-se pela negativa.
Abordada a Ordem de Trabalhos da próxima Assembleia de Freguesia, com especial enfoque
no Projecto de Regimento dessa Assembleia já discutido com os representantes de todas as
forças políticas.
Dado conhecimento, pelo Presidente, da não atribuição, pela Câmara Municipal, de qualquer
apoio financeiro para a realização da III Semana da Saúde, facto por todos lamentado.
Relativamente à “Praça de Portugal”, a funcionar durante o Campeonato do Mundo de
Futebol, foi dado conhecimento do envolvimento e apoio logístico da Câmara Municipal.
Foi por unanimidade aceite a renovação do contrato com a Associação de Desenvolvimento
da Figueira da Foz, para a limpeza das instalações desta sede, sem aumento do valor
relativamente ao ano anterior.
Apresentado o Mapa de Controlo Orçamental, pelo qual se verifica todas as rubricas estarem
dentro dos parâmetros orçamentados.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 156,23 (cento e cinquenta e seis euros e vinte e três cêntimos) – À PT Comunicações, S.A.,
da taxa de assinatura e comunicações telefónicas no período de contagem de 13/02/2006 a
13/03/2006;
€ 133,29 (cento e trinta e três euros e vinte e nove cêntimos) – A Optimus
Telecomunicações, S.A., referente ao plano tarifário Mini Rede Total no período de
01/01/2006 a 31/01/2006;
€ 13,30 (treze euros e trinta cêntimos) – A Tabacaria Foz, Lda., pela aquisição de jornais
para as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 34,60 (trinta e quatro euros e sessenta cêntimos) – A Eires, Marques & Gonçalves, Lda.,
para aquisição de selos para o expediente postal e artigos de papelaria para consumo no
expediente da Junta de Freguesia;
€ 1.573,40 (mil quinhentos e setenta e três euros e quarenta cêntimos) – À Associação
Fernão Mendes Pinto, pelo fornecimento de refeições e prolongamento de horário escolar ao
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Jardim de Infância da Bela Vista, no mês de Fevereiro de 2006;
€ 2.966,80 (dois mil novecentos e sessenta e seis euros e oitenta cêntimos) – À Cercifoz
Coop. Educação Reab. Crianças Inadaptadas da Figueira da Foz, referente às refeições
servidas no Jardim de Infância Conde de Ferreira no mês de Fevereiro de 2006;
€ 389,62 (trezentos e oitenta e nove euros e sessenta e dois cêntimos) – À Impressora
Económica, Lda., pelo fornecimento de artigos de papelaria para consumo no expediente da
Junta de Freguesia;
€ 3,00 (três euros) – A Primeiro Dragão C. A. P. L., Lda., para aquisição de suportes de
madeira para expor pratos com as gravuras de São Julião;
€ 825,79 (oitocentos e vinte e cinco euros e setenta e nove cêntimos) - À Caixa Nacional de
Previdência, referente as descontos efectuados ao pessoal e contribuição da Junta de
Freguesia referente ao mês de Março findo;
€ 1.160,47 (mil cento e sessenta euros e quarenta e sete cêntimos) – Ao Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, referente à contribuição descontada nos pagamentos
efectuados e contribuição da Junta de Freguesia referente ao mês de Março findo;
€ 192,42 (cento e noventa e dois euros e quarenta e dois cêntimos) – À Caixa Geral de
Depósitos, S.A., referente aos encargos sociais do Presidente do mês de Março de 2006;
€ 18,50 (dezoito euros e cinquenta cêntimos) - À 1.ª Tesouraria da Fazenda Pública da
Figueira da Foz, referente à importância consignada à A.D.S.E. descontadas nos pagamentos
efectuados no mês de Março findo;
€ 609,34 (seiscentos e nove euros e trinta e quatro cêntimos) - À Direcção-Geral das
Contribuições e Impostos, referente ao imposto sobre o rendimento descontado nos
pagamentos efectuados no mês de Março findo;
€ 32,35 (trinta e dois euros e trinta e cinco cêntimos) – À Bisefil Biseladora Figueirense,
Lda., pelas reparações efectuadas nas instalações da Escola do 1.º CEB Rui Martins;
€ 95,03 (noventa e cinco euros e três cêntimos) – A Império Bonança Companhia de
Seguros, S.A., referente ao prémio comercial do seguro de riscos múltiplos habitação do
edifício da Rua Dr. José Jardim;
€ 34,02 (trinta e quatro euros e dois cêntimos) – A Jardibel Espaços Verdes, Lda., pela
aquisição de sacos de fertilizante para colocação de arvores plantadas pela Junta de
Freguesia;
€ 1.772,52 (mil setecentos e setenta e dois euros e cinquenta e dois cêntimos) – A Melca
Montagens Eléctricas e Canalizações, Lda., pelas reparações efectuadas nas instalações das
Escolas do 1.º CEB das Abadias, Viso, Rui Martins e Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 5,19 (cinco euros e dezanove cêntimos) – Aos CTT Correios de Portugal, S.A., pelo
expedição postal da Junta de Freguesia;
€ 124,70 (cento e vinte e quatro euros e setenta cêntimos) – A Globalsoft Desenvolvimento
de Software, Lda., referente ao contrato de assistência a software instalado na Junta de
Freguesia e despesas de deslocação;
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€ 9,96 (nove euros e noventa e seis cêntimos) – A Selda Comércio e Representações, S.A.,
pelo aluguer do mês de Março de 2006 da máquina de água instalada na Junta de Freguesia;
€ 193,60 (cento e noventa e três euros e sessenta cêntimos) – À Associação
Desenvolvimento da Figueira da Foz, pelo serviços de limpeza prestado no mês de Março de
2006 na sede da Junta de Freguesia;
€ 157,08 (cento e cinquenta e sete euros e oito cêntimos) – À Misericórdia Obra da Figueira,
pelo encargo da pulseiras electrónicas referentes aos meses de Março e Abril de 2006;
€ 50,00 (cinquenta euros) – À Associação Académica da Universidade Católica Portuguesa,
referente a publicidade de ¼ de página no livro da Queima das Fitas;
€ 150,00 (cento e cinquenta euros) – Ao Ginásio Clube Figueirense, para apoio financeiro na
aquisição de material para a secção de remo das classes jovens;
€ 150,00 (cento e cinquenta euros) – À Associação Académica de Coimbra, para apoio
financeiro na organização do VII Encontro Nacional de Estudantes de Economia;
€ 100,00 (cem euros) – À Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Figueira
da Foz, referente a donativo para apoio à secção Desportiva;
€ 150,00 (cento e cinquenta euros) – Aos Kiwanis Clube da Figueira da Foz, para a
aquisição d exemplares do livro sobre o colóquio realizado no dias 06 e 97 de Fevereiro de
2006;
€ 100,00 (cem euros) – À Associação Académica da Universidade Internacional da Figueira
da Foz, referente a publicidade no livro distribuído aos participantes do Festival de Tunas;
€ 150,00 (cento e cinquenta euros) – à Escola Secundária Cristina Torres, para apoio
financeiro na realização do Sarau Cultural e 16.ª Edição do Prémio Literário Cristina Torres;
€ 150,00 (cento e cinquenta euros) – Ao Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E., de
apoio financeiro na organização das II Jornadas de Enfermagem do Serviço de Ortopedia;
€ 140,00 (cento e quarenta euros) – A Audiflores Artesanato, Lda., pela aquisição de artigos
para o artesanato das Oficinas Sénior de São Julião;
€ 60,00 (sessenta euros) – À Caldeira & Caldeira, Lda., referente ao fornecimento de
combustível para deslocações em viatura própria e ao serviço da Junta de Freguesia;
€ 22,51 (vinte e dois euros e cinquenta e um cêntimos) – A Recheio Cash & Carry, S.A.,
referente à aquisição de toalhetes de mão para as instalações sanitárias da Junta de Freguesia.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
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Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO DOZE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E QUATRO DE
ABRIL DE DOIS MIL E SEIS.
Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira, Herculano Antunes Guedelha, Mauro Filipe
Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Na sequência da organização dos serviços e perante o arquivo de alguma documentação, este
Executivo detectou a falta de algumas actas da Assembleia de Freguesia, relativas ao ano de
2005. Assim, vai diligenciar, junto do anterior Presidente da Assembleia, no sentido de este
proceder à regularização da situação.
Dado conhecimento, pelo Presidente, das diligências efectuadas junto do Sr. Presidente da
Câmara Municipal e dos técnicos juristas, a fim de resolver o problema da eventual
transferência desta sede para a posse da Junta, para que se não perca o subsídio já atribuído
para esse efeito.
Nesta sede, foi assinado o protocolo de voluntariado entre o Sr. António Dinis e a Câmara
Municipal, no sentido da colaboração daquele com esta Junta, no funcionamento do Espaço
Internet.
Decidido proceder ao controlo das faltas dos Seniores que frequentam os trabalhos das artes
visuais, para que estas funcionem com o maior numero de pessoas possível, dando
oportunidade às que estão em lista de espera.
Discutidas algumas questões e feito o ponto da situação da “Praça de Portugal”.
Relativamente à Feira das Freguesias, o Presidente deu algumas informações sobre o tema,
dando a conhecer as dificuldades de encontrar colectividades interessadas.
O Executivo deliberou, por unanimidade, adquirir ao Município da Figueira da Foz a actual
sede da Junta de Freguesia de São Julião da Figueira da Foz pelo valor de 80.000,00 €
(oitenta mil euros), correspondente à fracção A do prédio urbano sito na Rua do Mato, n.º 2
na Figueira da Foz, inscrito na matriz com o artigo n.º 4983 e descrito na ficha 896.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Março de 2006, nos
quais se registam um total da receita de 74.992,93 € (setenta e quatro mil novecentos e
noventa e dois euros e noventa e três cêntimos) e total de encargos de 70.918,68 € (setenta
mil novecentos e dezoito euros e sessenta e oito cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 59.502,78 € (cinquenta e nove
mil quinhentos e dois euros e setenta e oito cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 2.842,40 (dois mil oitocentos e quarenta e dois euros e quarenta cêntimos) – Das
remunerações, compensações mensais e senhas de presença aos membros do Executivo,
referentes ao mês de Abril de 2006;
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€ 2.642,34 (dois mil seiscentos e quarenta e dois euros e trinta e quatro cêntimos) – Das
despesas com o pessoal dos quadros privativos da autarquia, referente ao mês de Abril de
2006;
€ 956,94 (novecentos e cinquenta e seis euros e noventa e quatro cêntimos) – A Sónia
Cristina Ferreira Lopes, do programa de Estágios Profissionais nos termos da legislação em
vigor e referente ao mês de Abril de 2006;
€ 44,67 (quarenta e quatro euros e sessenta e sete cêntimos) – À TMN Telecomunicações
Móveis Nacionais, S.A., pela facturação do mês de Abril de 2006 do Plano Mix;
€ 45,98 (quarenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos) – À PT.COM Comunicações
Interactivas, S.A., para pagamento do serviço ADSL.pt no período de 01/03/2006 a
31/03/2006;
€ 45,79 (quarenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos) – A TV Cabo Portugal S.A., pelo
serviço de TV Cabo no período de 01/04/2006 a 30/04/2006;
€ 2,95 (dois euros e noventa e cinco cêntimos) – À Ferreira Alves & Comp., Lda., referente
ao fornecimento de produtos para as plantas ornamentais da Junta de Freguesia;
€ 10,00 (dez euros) – A Electro Chave de Fernando Cardoso, referente à aquisição de chaves
da porta da entrada da Junta de Freguesia para a Assistente Social Dra. Sónia Lopes;
€ 3.352,87 (três mil trezentos e cinquenta e dois euros e oitenta e sete cêntimos) - Das
remunerações, referentes ao mês de Abril de 2006 do pessoal contratado e ao serviço da
Junta de Freguesia no Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 2,80 (dois euros e oitenta cêntimos) – À Tabacaria Foz, Lda., para aquisição de jornais
para as Oficinas Sénior de São Julião.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO TREZE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVE DE MAIO DE DOIS
MIL E SEIS.
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Aos nove dias do mês de Maio de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de São Julião
da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de Freguesia com
a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira, Herculano Antunes Guedelha, Mauro Filipe Rodrigues
Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Face à inexistência da acta da reunião da última Assembleia de Freguesia do anterior
mandato, e após alguns contactos telefónicos, foi decidido solicitar formalmente ao
Presidente da Mesa dessa Assembleia a apresentação da referida acta.
Foi definitivamente assente convidar a Filarmónica Figueirense para representar a Freguesia
de São Julião na Feira das Freguesias a realizar por ocasião das festas da cidade.
Foi feito o convite à Cruz Vermelha Portuguesa para explorar o espaço desta Junta na Ferira
das Freguesias.
Pelo Presidente foi dado conhecimento da insistência para a recuperação dos créditos por
parte da firma Viegas & Viegas, Lda.. Face à dificuldade da Câmara satisfazer esse
compromisso, foi decidido que esta Junta adiante 5.000,00 € àquela firma sob compromisso
de a Câmara Municipal fazer a transferência logo que possível.
Decidido exarar em acta um voto de congratulações, dirigido à Associação Naval 1.º de
Maio, pela sua manutenção na Super Liga de Futebol.
Decidido, igualmente, apresentar um voto de rápidas melhoras ao Sr. Gil Ferreira, Presidente
do Executivo anterior, que sofreu grave acidente de viação.
Foi decidido esta Junta participar no programa “Sou Jovem Voluntário”, desde que a Câmara
assegure o encargo do seguro obrigatório para os voluntários.
Decidido atribuir dois troféus a “Goju Ryu Karate Clube Figueirense” destinado a um torneio
comemorativo dos seus 25 anos.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 159,13 (cento e cinquenta e nove euros e treze cêntimos) – À PT Comunicações, S.A., da
taxa de assinatura e comunicações telefónicas no período de contagem de 13/03/2006 a
13/04/2006;
€ 136,74 (cento e trinta e seis euros e setenta e quatro cêntimos) – A Optimus
Telecomunicações, S.A., referente ao plano tarifário Mini Rede Total no período de
01/02/2006 a 28/02/2006;
€ 7,94 (sete euros e noventa e quatro cêntimos) – A Hiper 99, para aquisição de material
escolar para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 4,00 (quatro euros) – A Maria Filomena Cantante Trovão Lapão, para aquisição de
material escolar para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 5,40 (cinco euros e quarenta cêntimos) – A Primeiro Dragão C. A. P. L., Lda., para
aquisição de artigos de consumo no expediente da Junta de Freguesia São Julião;
€ 6,30 (seis euros e trinta cêntimos) – A Tabacaria Foz, Lda., pela aquisição de jornais para
as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 31,05 (trinta e um euros e cinco cêntimos) – A Websymbol, referente à aquisição de
tinteiro para impressora CANON da Junta de Freguesia;
€ 86,48 (oitenta e seis euros e quarenta e oito cêntimos) – A Recheio Cash & Carry, S.A.,
pela aquisição e material de higiene e limpeza para as instalações do Jardim de Infância
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Conde de Ferreira;
€ 49,68 (quarenta e nove euros e sessenta e oito cêntimos) – À Associação Goltz Carvalho,
referente ao subsídio de refeição a alunos carênciados do 1.º CEB dos meses de Novembro e
Dezembro de 2005, Janeiro e Fevereiro de 2006;
€ 936,00 (novecentos e trinta e seis euros) – A Caritas Diocesana de Coimbra, referente ao
subsídio de refeição a alunos carênciados do 1.º CEB dos meses de Novembro e Dezembro
de 2005, Janeiro e Fevereiro de 2006;
€ 1.490,75 (mil quatrocentos e noventa euros e setenta e cinco cêntimos) – À Associação de
Pais e Encarregados de Educação da Escola das Abadias, referente ao subsídio de refeição a
alunos carênciados do 1.º CEB dos meses de Novembro e Dezembro de 2005, Janeiro e
Fevereiro de 2006;
€ 1.065,24 (mil e sessenta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos) – À Associação Fernão
Mendes Pinto, referente ao subsídio de refeição a alunos carênciados do 1.º CEB dos meses
de Novembro e Dezembro de 2005, Janeiro e Fevereiro de 2006;
€ 75,00 (setenta e cinco euros) - À Ourivesaria Lontro de António Manuel da Fonseca
Lontro, para aquisição de troféus com publicidade para prémios de eventos organizados na
Freguesia de São Julião;
€ 453,39 (quatrocentos e cinquenta e três euros e trinta e nove cêntimos) – A Isabel Andrade
Rente da Silva, dos encargos com a orientação do Estágio da Assistente Social Sónia Cristina
Ferreira Lopes;
€ 8,90 (oito euros e noventa cêntimos) – À Livraria Papelaria ABC, Lda., referente à
aquisição de material escolar para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 813,56 (oitocentos e treze euros e cinquenta e seis cêntimos) - À Caixa Nacional de
Previdência, referente as descontos efectuados ao pessoal e contribuição da Junta de
Freguesia referente ao mês de Abril findo;
€ 1.127,14 (mil cento e vinte e sete euros e catorze cêntimos) – Ao Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, referente à contribuição descontada nos pagamentos
efectuados e contribuição da Junta de Freguesia referente ao mês de Abril findo;
€ 186,14 (cento e oitenta e seis euros e catorze cêntimos) – À Caixa Geral de Depósitos,
S.A., referente aos encargos sociais do Presidente do mês de Abril de 2006;
€ 17,97 (dezassete euros e noventa e sete cêntimos) - À 1.ª Tesouraria da Fazenda Pública da
Figueira da Foz, referente à importância consignada à A.D.S.E. descontadas nos pagamentos
efectuados no mês de Abril findo;
€ 638,70 (seiscentos e trinta e oito euros e setenta cêntimos) - À Direcção-Geral das
Contribuições e Impostos, referente ao imposto sobre o rendimento descontado nos
pagamentos efectuados e imposto do selo liquidado no mês de Abril de 2006;
€ 199,50 (cento e noventa e nove euros e cinquenta cêntimos) – A Alfredo Carriço Alves,
das reparações efectuadas nas instalações das Escolas das Abadias, Viso, Rui Martins e
Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 0,87 (oitenta e sete cêntimos) – A Casa Rádio Papelaria, Livraria e Equipamentos, Lda.,
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para aquisição de Mapas de Pessoal Modelo 1622 para o ano de 2005;
€ 3,00 (três euros) – A Fernando José Teixeira Maia de Almeida, pela aquisição de chaves
para as instalações cedidas para a realização da Semana da Saúde;
€ 33,12 (trinta e três euros e doze cêntimos) – Aos CTT Correios de Portugal, S.A., pela
aquisição de selos para expediente postal da Junta de Freguesia;
€ 15,00 (quinze euros) – A Alves Bandeira & C.ª, Lda., referente ao fornecimento de
combustível para deslocações em viatura própria e ao serviço da Junta de Freguesia;
€ 3,00 (três euros) – A Electro Chave de Fernando Cardoso, referente à aquisição de chaves
para as instalações cedidas para a realização da Semana da Saúde;
€ 94,54 (noventa e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos) – A CIN Corporação
Industrial do Norte, S.A., pela aquisição de tinta SINTECIN FOSCO para pintura das
instalações cedidas para a realização da Semana da Saúde;
€ 8,00 (oito euros) – A Eires, Marques & Gonçalves, Lda., para aquisição de artigos de
escritório para consumo no expediente da Junta de Freguesia;
€ 242,00 (duzentos e quarenta e dois euros) – À Associação Desenvolvimento da Figueira da
Foz, pelo serviços de limpeza prestado no mês de Abril de 2006 na sede da Junta de
Freguesia;
€ 35,79 (trinta e cinco euros e setenta e nove cêntimos) – A Selda Comércio e
Representações, S.A., pelo aluguer do mês de Abril de 2006 da máquina de água instalada na
Junta de Freguesia e aquisição de cinco garrafões de água;
€ 85,50 (oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) – A Globalsoft Desenvolvimento de
Software, Lda., referente ao contrato de assistência do mês de Maio de 2006 do software
instalado na Junta de Freguesia;
€ 38,80 (trinta e oito euros e oitenta cêntimos) – A JTP2 Construção e Prestação de Serviços,
Lda., referente a encargos com a dispensa do autarca Mauro Correia no mês de Março de
2006;
€ 3.676,40 (três mil seiscentos e setenta e seis euros e quarenta cêntimos) – À Cercifoz
Coop. Educação Reab. Crianças Inadaptadas da Figueira da Foz, referente às refeições
servidas no Jardim de Infância Conde de Ferreira no mês de Março de 2006;
€ 10,00 (dez euros) – A Petrofoz Gestão de Áreas de Serviço, Lda., referente ao
fornecimento de combustível para deslocações em viatura própria e ao serviço da Junta de
Freguesia;
€ 51,42 (cinquenta e um euros e quarenta e dois cêntimos) – A Anacleto Cardoso Cação,
Unip., Lda., para aquisição de material para a roçadora da Junta de Freguesia e ao serviço da
Brigada de Limpeza.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
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constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO CATORZE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E DOIS DE
MAIO DE DOIS MIL E SEIS.
Aos vinte e dois dias do mês de Maio de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira, Herculano Antunes Guedelha, Mauro Filipe
Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Pelo responsável administrativo foi feito o ponto da situação financeira, concluindo-se pela
existência do saldo da conta à ordem de cerca de 23.000,00 €, havendo, para liquidar, dois
pequenos apoios financeiros.
Foi feito o ponto da situação dos programas OTL, com o apoio do Instituto Português da
Juventude, e do programa “Sou Jovem Voluntário”.
Analisada a acção “Praça de Portugal” face a alguns recentes desenvolvimentos que poderão
impedir a transmissão pública de alguns jogos.
Equacionados alguns detalhes relativamente à III Semana da Saúde.
Apresentado um voto de congratulação ao Ginásio Clube Figueirense, pela sua honrosa
classificação no Campeonato Nacional.
O apoio aos idosos carenciados da nossa Freguesia, inserido no programa da Comissão Social
de Freguesia, está já implementado e a funcionar sob coordenação da Técnica Sónia Lopes a
colaborar com esta Junta de Freguesia.
Decidido os seguintes apoios:
- À 9.ª Ronda dos Castelos, oferecendo, em conjugação com a Junta de Freguesia de Buracos,
a refeição aos participantes.
- Ao Clube Náutico da Figueira da Foz, um donativo de 100,00 €, destinado a provas de vela.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Abril de 2006, nos quais
se registam um total da receita de 120.980,36 € (cento e vinte mil novecentos e oitenta euros
e trinta e seis cêntimos) e total de encargos de 91.698,31 € (noventa e um mil seiscentos e
noventa e oito euros e trinta e um cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 84.722,48 € (oitenta e quatro mil
setecentos e vinte e dois euros e quarenta e oito cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 236,85 (duzentos e trinta e seis euros e oitenta e cinco cêntimos) – À EDP Distribuição
Energia, S.A., referente ao consumo de electricidade nas instalações da Junta de Freguesia
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no período de 02/03/2006 a 02/05/2006;
€ 7,00 (sete euros) – À Tabacaria Foz, Lda., para aquisição de jornais para as Oficinas Sénior
de São Julião.
€ 2.838,16 (dois mil oitocentos e trinta e oito euros e dezasseis cêntimos) – Das
remunerações, compensações mensais e senhas de presença aos membros do Executivo,
referentes ao mês de Maio de 2006;
€ 2.613,03 (dois mil seiscentos e treze euros e três cêntimos) – Das despesas com o pessoal
dos quadros privativos da autarquia, referente ao mês de Maio de 2006;
€ 905,54 (novecentos e cinco euros e cinquenta e quatro cêntimos) – A Sónia Cristina
Ferreira Lopes, do programa de Estágios Profissionais nos termos da legislação em vigor e
referente ao mês de Maio de 2006;
€ 45,79 (quarenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos) – A TV Cabo Portugal S.A., pelo
serviço de TV Cabo no período de 01/05/2006 a 31/05/2006;
€ 45,98 (quarenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos) – À PT.COM Comunicações
Interactivas, S.A., para pagamento do serviço ADSL.pt no período de 01/04/2006 a
30/04/2006;
€ 5,00 (cinco euros) – A José Manuel Almeida Figueiredo, Lda., referente ao fornecimento
de fotografias para o processo das placas toponímicas a utilizar na área da Freguesia;
€ 19,21 (dezanove euros e vinte e um cêntimos) – A Santos, Silva e Sousa, Lda., referente à
aquisição de material para a colocação de um toldo no Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 5,40 (cinco euros e quarenta cêntimos) – A Primeiro Dragão C. A. P. L., Lda., para
aquisição de artigos de consumo no expediente da Junta de Freguesia São Julião;
€ 25,00 (vinte e cinco euros) - Urbano Filipe da Silva Pinto, pelo serviço prestado na
distribuição da propaganda da III Semana da Saúde;
€ 3.411,21 (três mil quatrocentos e onze euros e vinte e um cêntimos) - Das remunerações,
referentes ao mês de Maio de 2006 do pessoal contratado e ao serviço da Junta de Freguesia
no Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 200,04 (duzentos euros e quatro cêntimos) – À PT Comunicações, S.A., da taxa de
assinatura e comunicações telefónicas no período de contagem de 13/04/2006 a 13/05/2006;
€ 72,35 (setenta e dois euros e trinta e cinco cêntimos) – À TMN Telecomunicações Móveis
Nacionais, S.A., pela facturação do mês de Maio de 2006 do Plano Mix;
€ 225,70 (duzentos e vinte e cinco euros e setenta cêntimos) – A Fozcom Produção e
Comunicação Multimédia, S.A., referente à assinatura anual do jornal O Figueirense e
publicidade da Junta de Freguesia.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
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constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO QUINZE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOZE DE JUNHO DE
DOIS MIL E SEIS.
Aos doze dias do mês de Junho de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Herculano Antunes Guedelha - Tesoureiro, Mauro Filipe Rodrigues Correia e
Lucinda Mendes Saboga - Vogais tendo-se verificado a ausência do Secretário Mário da
Cruz Barreira que justificou a sua falta.
Informação do Presidente sobre a colaboração da Junta de Freguesia à 9.ª Ronda dos
Castelos.
A Associação Cultural e Recreativa – Tradições Populares de São João do Vale, pediu apoio
à organização das Festas de São João do Vale. Foi aprovado um subsídio de 250,00 €.
Ao 45.º Convívio de Remadores e Timoneiros da Associação Naval 1.º de Maio foi atribuído
um subsídio de 150,00 €.
Ficou decidido que a Filarmónica Figueirense actue na Festa das Freguesias mas não
apresente o Hino da Freguesia de São Julião da Figueira da Foz, ficando esta apresentação
para data posterior.
Ficou decidido inserir publicidade de 1/8 de página na edição de aniversário do jornal “O
Figueirense” de 16 de Junho de 2006 pelo preço de 100,00 € + IVA.
Para a FIGUEIRANET foi aprovado a colocação de um anúncio pelo preço de 135,00 € +
IVA por um período de três meses.
Reforçar o apoio à edição do DVD – LUIS PINTO DE CORPO E ALMA com um subsídio
de 200,00 €.
Foi atribuído um apoio de 250,00 € para as obras que estão a ser realizadas na sede da
Assembleia Figueirense.
Aprovada a proposta de atribuição da Medalha de Ouro da Cidade, pela Câmara Municipal, a
Maria Helena da Casa Havanesa.
Ficou decidido atribuir publicidade no Diário de Coimbra para um suplemento dedicado ao
Concelho da Figueira e ao São João no valor de 150,00 € + IVA, correspondente a 1/8 de
página.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 520,00 (quinhentos e vinte euros) – A Fábrica de Comida, Expl. Hotel., Restauração e
Bebidas, pelo fornecimento de refeições aos colaboradores da III Semana da Saúde;
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€ 266,10 (duzentos e sessenta e seis euros e dez cêntimos) – A Alkimia de Maria Beatriz
Fernandes, referente a despesas de alimentação a colaboradores da III Semana da Saúde;
€ 100,93 (cem euros e noventa e três cêntimos) – A Optimus Telecomunicações, S.A.,
referente ao plano tarifário Mini Rede Total no período de 01/03/2006 a 31/03/2006;
€ 40,00 (quarenta euros) – A Socopetro Soc. Comercial de Petróleos, Lda., referente a
despesas com a utilização de viatura própria ao serviço da Junta de Freguesia;
€ 20,00 (vinte euros) – A A. V. M. Costa Comércio Comb. e Pneus, Lda., referente a
despesas com a utilização de viatura própria ao serviço da Junta de Freguesia;
€ 210,76 (duzentos e dez euros e setenta e seis cêntimos) – A Recheio Cash & Carry, S.A.,
pela aquisição e material de higiene e limpeza para as instalações do Jardim de Infância
Conde de Ferreira;
€ 42,75 (quarenta e dois euros e setenta e cinco cêntimos) – A Eires, Marques & Gonçalves,
Lda., para aquisição de artigos escolares para o Jardim de Infância Conde de Ferreira e
consumíveis para o expediente da Junta de Freguesia;
€ 13,85 (treze euros e oitenta e cinco cêntimos) – A Fixfoz Sistemas de Fixação, Lda., para
aquisição de rolo de arame inox para as instalações do Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 26,14 (vinte e seis euros e catorze cêntimos) – A Enigmas Educativos, Unip., Lda., para
aquisição de material didáctico para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 19,77 (dezanove euros e setenta e sete cêntimos) – A Lidl & Cia Lojas Alimentares, pela
aquisição de artigos de higiene e limpeza para as instalações da III Semana da Saúde;
€ 10,40 (dez euros e quarenta cêntimos) – A Casa Rádio Papelaria, Livraria e Equipamentos,
Lda., pela aquisição de material escolar para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 16,97 (dezasseis euros e noventa e sete cêntimos) – À Companhia Portuguesa de
Hipermercados, S.A., pela aquisição de artigos de higiene e limpeza para as instalações da
III Semana da Saúde;
€ 12,05 (doze euros e cinco cêntimos) – A Supermercado Económico, Lda., pela aquisição
de artigos de higiene e limpeza para as instalações da III Semana da Saúde;
€ 6,00 (seis euros) – A Primeiro Dragão C. A. P. L., Lda., para aquisição de artigos de
consumo na III Semana da Saúde e artigos de uso diário para o Jardim de Infância Conde de
Ferreira;
€ 3,00 (três euros) – A J. A. Perié, Unipessoal, Lda., para aquisição de pilhas para a
aparelhagem de som instalada na III Semana da Saúde;
€13,30 (treze euros e trinta cêntimos) – A Tabacaria Foz, Lda., pela aquisição de jornais para
as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 2,00 (dois euros) – A José Manuel Almeida Figueiredo, Lda., pela aquisição de fotografias
referentes à III Semana da Saúde;
€ 65,74 (sessenta e cinco euros e setenta e quatro cêntimos) – Aos CTT Correios de
Portugal, S.A., pela aquisição de selos para expediente postal da Junta de Freguesia;
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€ 167,85 (cento e sessenta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos) – À Sociedade Portuguesa
de Autores, para licenciamento do evento Praça de Portugal São Julião com a Selecção;
€ 4,99 (quatro euros e noventa e nove cêntimos) – A Figueiradis Sociedade de Distribuição,
S.A., para aquisição de fio de sisal para a montagem da Praça de Portugal;
€ 813,56 (oitocentos e treze euros e cinquenta e seis cêntimos) - À Caixa Nacional de
Previdência, referente as descontos efectuados ao pessoal e contribuição da Junta de
Freguesia referente ao mês de Maio findo;
€ 1.120,61 (mil cento e vinte euros e sessenta e um cêntimos) – Ao Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, referente à contribuição descontada nos pagamentos
efectuados e contribuição da Junta de Freguesia referente ao mês de Maio findo;
€ 190,53 (cento e noventa euros e cinquenta e três cêntimos) – À Caixa Geral de Depósitos,
S.A., referente aos encargos sociais do Presidente do mês de Maio de 2006;
€ 17,48 (dezassete euros e quarenta e oito cêntimos) - À 1.ª Tesouraria da Fazenda Pública da
Figueira da Foz, referente à importância consignada à A.D.S.E. descontadas nos pagamentos
efectuados no mês de Maio findo;
€ 707,71 (setecentos e sete euros e setenta e um cêntimos) - À Direcção-Geral das
Contribuições e Impostos, referente ao imposto sobre o rendimento descontado nos
pagamentos efectuados e imposto do selo liquidado no mês de Maio de 2006;
€ 85,00 (oitenta e cinco euros) – A Fozflor Comércio de Flores, Lda., pela aquisição de flores
e arranjo centro de mesa para a III Semana da Saúde;
€ 148,25 (cento e quarenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos) – A Ludovina da Conceição
J. A. Afonso, pelo fornecimento de lanches a participantes na Praça de Portugal São Julião
com a Selecção;
€ 42,14 (quarenta e dois euros e catorze cêntimos) – A Duplifoz Equipamentos Escritório e
Serviços, Lda., para aquisição de tinteiro para o fax da Junta de Freguesia;
€ 35,79 (trinta e cinco euros e setenta e nove cêntimos) – A Selda Comércio e
Representações, S.A., pelo aluguer do mês de Maio de 2006 da máquina de água instalada na
Junta de Freguesia e aquisição de cinco garrafões de água;
€ 193,60 (cento e noventa e três euros e sessenta cêntimos) – À Associação
Desenvolvimento da Figueira da Foz, pelo serviços de limpeza prestado no mês de Maio de
2006 na sede da Junta de Freguesia;
€ 48,60 (quarenta e oito euros e sessenta cêntimos) – A JTP2 Construção e Prestação de
Serviços, Lda., referente a encargos com a dispensa do autarca Mauro Correia ao abrigo do
estatuto de eleitos locais;
€ 108,90 (cento e oito euros e noventa cêntimos) – Campeão das Províncias, da publicidade
referente à III Semana da Saúde;
€ 145,00 (cento e quarenta e cinco euros) – A António F. Simões, Suc., Lda., referente à
aquisição de manga plástica e abraçadeiras para a Praça de Portugal São Julião com a
Selecção e rolos de cortiça para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
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€ 6,48 (seis euros e quarenta e oito cêntimos) – A Pingo Doce Distribuição Alimentar, S.A.,
referente à aquisição de garrafas de água para os participantes no evento Praça de Portugal;
€ 5,65 (cinco euros e sessenta e cinco cêntimos) – A Maria Filomena Cantante Trovão
Lapão, para aquisição de material escolar para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 50,00 (cinquenta euros) – Ao Núcleo Sportinguista do Concelho da Figueira da Foz,
referente ao fornecimento de refeições a colaboradores da Praça de Portugal São Julião com
a Selecção;
€ 151,25 (cento e cinquenta e um euros e vinte e cinco cêntimos) – A José Paulo de Almeida
Santos, referente à animação no encerramento da III Semana da Saúde;
€ 10.000,00 (dez mil euros) – A Viegas & Viegas, Lda., referente à liquidação das facturas
da obra efectuada no Bairro do Cruzeiro;
€ 422,10 (quatrocentos e vinte e dois euros e dez cêntimos) - À Impressora Económica Lda.,
pelo fornecimento de convites, desdobráveis e certificados para a III Semana da Saúde;
€ 60,00 (sessenta euros) – A Jaime Alexandre Teixeira de Oliveira, dos encargos com o
motorista a Câmara no transporte de participantes na Praça de Portugal.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Presidente e que vai ser
assinada por todos os membros.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO DEZASSEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE
JUNHO DE DOIS MIL E SEIS.
Aos vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira, Herculano Antunes Guedelha, Mauro Filipe
Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Pelo Presidente foi lida toda a informação, relativa à actividade deste Executivo desde a
última Assembleia, que vai levar à próxima Assembleia de Freguesia, para conhecimento dos
respectivos deputados.

44

Tendo por fim a divulgação das Oficinas Sénior, foi decidido fazer a exposição dos trabalhos
feitos pelos Seniores em espaço gratuitamente cedido para o efeito.
Pelo Presidente foi dado conhecimento do aluguer, por preço simbólico, do ecran gigante que
permite melhor visualização na transmissão dos jogos do Campeonato Mundial de Futebol.
Por dificuldades diversas foi adiada a IX Ronda dos Castelos.
Por impossibilidade da solista foi adiada, para data oportuna, a apresentação do Hino de São
Julião prevista para a Feira das Freguesias.
O presidente informou da atribuição da verba de 2.000,00 €, pela Câmara Municipal,
destinada à toponímica, para o corrente ano.
Decidido atribuir o apoio de 150,00 € ao Diário As Beiras para publicidade a exemplo do que
se fez com todas as outras publicações editadas localmente.
Decidido atribuir um subsídio de 700,00 € à Filarmónica Figueirense, pela sua participação
na Feira da Freguesias de 2006.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Maio de 2006, nos quais
se registam um total da receita de 140.745,94 € (cento e quarenta mil setecentos e quarenta e
cinco euros e noventa e quatro cêntimos) e total de encargos de 113.198,29 € (cento e treze
mil cento e noventa e oito euros e vinte e nove cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 83.049,32 € (oitenta e três mil e
quarenta e nove euros e trinta e dois cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 4.933,51 (quatro mil novecentos e trinta e três euros e cinquenta e um cêntimos) – Das
remunerações, subsídio de férias, compensações mensais e senhas de presença aos membros
do Executivo, referentes ao mês de Junho de 2006;
€ 5.055,58 (cinco mil e cinquenta e cinco euros e cinquenta e oito cêntimos) – Das despesas
com o pessoal dos quadros privativos da autarquia, referente ao mês de Junho de 2006;
€ 901,59 (novecentos e um euros e cinquenta e nove cêntimos) – A Sónia Cristina Ferreira
Lopes, do programa de Estágios Profissionais nos termos da legislação em vigor e referente
ao mês de Junho de 2006;
€ 83,82 (oitenta e três euros e oitenta e dois cêntimos) – À TMN Telecomunicações Móveis
Nacionais, S.A., pela facturação do mês de Junho de 2006 do Plano Mix;
€ 46,49 (quarenta e seis euros e quarenta e nove cêntimos) – A TV Cabo Portugal S.A., pelo
serviço de TV Cabo no período de 01/06/2006 a 30/06/2006;
€ 85,50 (oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) – A Globalsoft Desenvolvimento de
Software, Lda., referente ao contrato de assistência do mês de Junho de 2006 do software
instalado na Junta de Freguesia;
€ 2.100,30 (dois mil e cem euros e trinta cêntimos) – À Cercifoz Coop. Educação Reab.
Crianças Inadaptadas da Figueira da Foz, referente às refeições servidas no Jardim de
Infância Conde de Ferreira no mês de Abril de 2006;
€ 3.080,41 (três mil e oitenta euros e quarenta e um cêntimos) – À Associação Fernão
Mendes Pinto, pelo fornecimento de refeições e prolongamento de horário escolar ao Jardim
de Infância da Bela Vista, nos meses de Março e Abril de 2006;
€ 250,00 (duzentos e cinquenta euros) – A José Cardoso Marques, referente à elaboração dos
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desenhos para a III Semana da Saúde realizada no período de 29 de Maio de 2006 a 02 de
Junho de 2006;
€ 193,60 (cento e noventa e três euros e sessenta cêntimos) – À Associação
Desenvolvimento da Figueira da Foz, pelo serviços de limpeza prestado no mês de Junho de
2006 na sede da Junta de Freguesia;
€ 20,00 (vinte euros) – A A. V. M. Costa Comércio de Comb. e Pneus, Lda., referente ao
fornecimento de combustível para deslocações em viatura própria ao serviço da Junta de
Freguesia;
€ 40,00 (quarenta euros) – A José Ferreira, Lda., referente ao fornecimento de combustível
para deslocações em viatura própria ao serviço da Junta de Freguesia;
€ 27,20 (vinte e sete euros e vinte cêntimos) – À Sociedade Portuguesa de Autores, para
licenciamento do evento Praça de Portugal São Julião com a Selecção;
€ 24,00 (vinte e quatro euros) – A Salgueiro & C.ª, Lda., referente à aquisição de tecido para
a exposição de artesanato das Oficinas Sénior de São Julião;
€ 240,00 (duzentos e quarenta euros) – A António Manuel da Fonseca Lontro, pela aquisição
de placas com base em madeira e gravação, para oferta a colaboradores da III Semana da
Saúde;
€ 3.420,02 (três mil quatrocentos e vinte euros e dois cêntimos) - Das remunerações,
referentes ao mês de Junho de 2006 do pessoal contratado e ao serviço da Junta de Freguesia
no Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 45,98 (quarenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos) – À PT.COM Comunicações
Interactivas, S.A., para pagamento do serviço ADSL.pt no período de 01/05/2006 a
31/05/2006;
€ 3,50 (três euros e cinquenta cêntimos) – À Tabacaria Foz, Lda., para aquisição de jornais
para as Oficinas Sénior de São Julião.
€ 2,05 (dois euros e cinco cêntimos) – A Primeiro Dragão C. A. P. L., Lda., para aquisição
de artigos para ornamentação da exposição das Oficinas Sénior de São Julião.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
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Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO DEZASSETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZ DE JULHO DE
DOIS MIL E SEIS.
Aos dez dias do mês de Julho de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de São Julião
da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de Freguesia com
a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho - Presidente, Mário da
Cruz Barreira - Secretário, Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga Vogais tendo-se verificado a ausência do Tesoureiro Herculano Antunes Guedelha que
justificou a sua falta.
Perante o sucesso que foi a realização da “Praça de Portugal”, foi decidido fazer um
agradecimento a todas as empresas e entidades que prestaram a sua colaboração a esta Junta
sem a qual, foi unanimemente reconhecido, não teria sido possível levar a cabo essa acção,
com custos muito próximo do zero. Já em conferência de imprensa se fizera público
agradecimento.
Decidido levar uma proposta formal à Câmara Municipal no sentido da construção de um
grande e condigno parque infantil nesta Freguesia, apontando todas as opiniões, como local,
o Parque das Abadias.
Decidido levar à prática, através de um ante projecto, a proposta para a requalificação da
“Praça Velha”.
Decidido atribuir um apoio de 300,00 € à Associação das Colectividades do Concelho da
Figueira da Foz, para a realização do seu IV Festival de Folclore.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 167,77 (cento e sessenta e sete euros e setenta e sete cêntimos) – À PT Comunicações,
S.A., da taxa de assinatura e comunicações telefónicas no período de contagem de
13/05/2006 a 13/06/2006;
€ 480,00 (quatrocentos e oitenta euros) – A Manjar do Narra – Rest. Unipessoal, Lda., pelo
fornecimento de refeições aos seniores participantes no passeio organizado pela Junta de
Freguesia;
€ 75,02 (setenta e cinco euros e dois cêntimos) – A Optimus Telecomunicações, S.A.,
referente ao plano tarifário Mini Rede Total no período de 01/04/2006 a 30/04/2006;
€ 448,01 (quatrocentos e quarenta e oito euros e um cêntimos) – A Alfredo Carriço Alves,
referente a reparações efectuadas nas instalações das Escolas do 1.º CEB das Abadias e Viso
e Rui Martins;
€ 7,60 (sete euros e sessenta cêntimos) – A Casa Rádio Papelaria, Livraria e Equipamentos,
Lda., pela aquisição de material escolar para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 4,25 (quatro euros e vinte e cinco) – A João de Oliveira Bernardes, pela aquisição de
material escolar para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 19,65 (dezanove euros e sessenta e cinco cêntimos) – A Eires, Marques & Gonçalves,
Lda., para aquisição de artigos para a exposição dos trabalhos das Oficinas Sénior e material
de escritório para consumo no expediente da Junta de Freguesia;
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€ 116,45 (cento e dezasseis euros e quarenta e cinco cêntimos) – A Ludovina da Conceição
J. A. Afonso, pelo fornecimento de bebidas servidas a colaboradores da Praça de Portugal;
€ 2,55 (dois euros e cinquenta e cinco cêntimos) – A Maria Murta Farmácia Unipessoal,
Lda., para aquisição de medicação para os participantes no passeio organizado pela Junta de
Freguesia;
€ 12,00 (doze euros) – A Gás Mondego Distribuidores de Combustíveis, Lda., pela aquisição
de pilha para a máquina fotográfica da Junta de Freguesia;
€ 5,76 (cinco euros e setenta e seis cêntimos) – A Plus Discount Supermercados, Lda., pela
aquisição de garrafas de água para o passeio organizado pela Junta de Freguesia;
€ 6,50 (seis euros e cinquenta cêntimos) – A José Manuel Almeida Figueiredo, Lda., pela
revelação de fotografias referentes ao passeio organizado pela Junta de Freguesia;
€ 7,00 (sete euros) – A Tabacaria Foz, Lda., pela aquisição de jornais para as Oficinas Sénior
de São Julião;
€ 13,60 (treze euros e sessenta cêntimos) – À Sociedade Portuguesa de Autores, para
licenciamento do evento Praça de Portugal São Julião com a Selecção;
€ 1.709,56 (mil setecentos e nove euros e cinquenta e seis cêntimos) - À Caixa Nacional de
Previdência, referente as descontos efectuados ao pessoal e contribuição da Junta de
Freguesia referente ao mês de Junho findo;
€ 1.329,57 (mil trezentos e vinte e nove euros e cinquenta e sete cêntimos) – Ao Instituto de
Gestão Financeira da Segurança Social, referente à contribuição descontada nos pagamentos
efectuados e contribuição da Junta de Freguesia referente ao mês de Junho findo;
€ 187,13 (cento e oitenta e sete euros e treze cêntimos) – À Caixa Geral de Depósitos, S.A.,
referente aos encargos sociais do Presidente do mês de Junho de 2006;
€ 35,93 (trinta e cinco euros e noventa e três cêntimos) - À 1.ª Tesouraria da Fazenda Pública
da Figueira da Foz, referente à importância consignada à A.D.S.E. descontadas nos
pagamentos efectuados no mês de Junho findo;
€ 1.133,34 (mil cento e trinta e três euros e trinta e quatro cêntimos) - À Direcção-Geral das
Contribuições e Impostos, referente ao imposto sobre o rendimento descontado nos
pagamentos efectuados e imposto do selo liquidado no mês de Junho de 2006;
€ 290,51 (duzentos e noventa euros e cinquenta e um cêntimos) – À Império Bonança
Companhia de Seguros, S.A., pelo prémio do seguros de acidentes no trabalho do pessoal no
período de 05/07/2006 a 05/01/2007;
€ 256,43 (duzentos e cinquenta e seis euros e quarenta e três cêntimos) – A Esteves &
Martins, Lda., pelo fornecimento de refeições a colaboradores do evento organizado pela
Junta de Freguesia “Praça de Portugal”;
€ 15,00 (quinze euros) – A Alves Bandeira & C.ª, Lda., pela aquisição de combustível para
deslocações em viatura própria ao serviço da Junta de Freguesia;
€ 85,50 (oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) – A Globalsoft Desenvolvimento de
Software, Lda., referente ao contrato de assistência do mês de Julho de 2006 do software
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instalado na Junta de Freguesia;
€ 235,62 (duzentos e trinta e cinco euros e sessenta e dois cêntimos) – À Misericórdia Obra
da Figueira, referente ao encargo com as pulseiras electrónicas dos meses de Maio, Junho e
Julho de 2006;
€ 1.703,50 (mil setecentos e três euros e cinquenta cêntimos) – À Associação Fernão
Mendes Pinto, pelo fornecimento de refeições e prolongamento de horário escolar ao Jardim
de Infância da Bela Vista, no mês de Maio de 2006;
€ 3.759,30 (três mil setecentos e cinquenta e nove euros e trinta cêntimos) – À Cercifoz
Coop. Educação Reab. Crianças Inadaptadas da Figueira da Foz, referente às refeições
servidas no Jardim de Infância Conde de Ferreira no mês de Maio de 2006;
€ 409,20 (quatrocentos e nove euros e vinte cêntimos) – À A. D. S. E., referente à capitação
do primeiro trimestre de 2006 da inscrição de três inscrições de beneficiários;
€ 48,60 (quarenta e oito euros e sessenta cêntimos) – A JTP2 Construção e Prestação de
Serviços, Lda., referente a encargos com a dispensa do autarca Mauro Correia ao abrigo do
estatuto de eleitos locais;
€ 1.860,38 (mil oitocentos e sessenta euros e trinta e oito cêntimos) – A Guitarrinha Serviços
e Meios de Promoção, Lda., para aquisição de T’shirts com gravação, aplicação de
publicidade e sinalética nas instalações da Semana da Saúde e tela de PVC com decoração
publicitando a Junta de Freguesia.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Presidente e que vai ser
assinada por todos os membros.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO DEZOITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E QUATRO DE
JULHO DE DOIS MIL E SEIS.
Aos vinte e quatro dias do mês de Julho de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira, Herculano Antunes Guedelha, Mauro Filipe
Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
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Começou-se pela discussão genérica do possível protocolo a assinar com a Fundação para a
Divulgação das Tecnologias de Informação, no âmbito do Instituto Português da Juventude.
De seguida abordaram-se algumas questões em concreto, como sejam as obrigações das
partes, especificamente no que concerne às despesas inerentes com água, luz, limpeza,
ligação à rede, etc., para além das eventuais contrapartidas a atribuir a esta Junta, como, por
exemplo, a atribuição de cursos grátis.
Decidido, em conjugação com a Junta de Freguesia de Buarcos, contactar a Câmara
Municipal, no sentido de organizar um espectáculo de homenagem a Fausto Caniceiro da
Costa.
Decidido colaborar com o Instituto Português da Juventude no Festival de Publicidade, a
realizar por este Instituto, na Esplanada Silva Guimarães, com os meios de que dispõe esta
Junta e com os cedidos pela Câmara Municipal.
Discutido, genericamente, o regulamento destinado à concessão de benefícios aos jovens, no
âmbito do Cartão Jovem da Freguesia de São Julião.
Discutida a forma de comunicação, ou denúncia pública, dos problemas levantados nesta
Freguesia e, ao longo dos tempos, apresentados à Câmara Municipal. Na sequência desta
discussão, foi posição unânime que, antes da denúncia à Imprensa, o Presidente da Junta
contactasse, no momento, o Presidente da Câmara Municipal no sentido de uma resposta
concreta a esses problemas. A pedido deste, decidiu-se entregar-lhe em mão, um dossier
completo dessas questões.
Perante um pedido de apoio a uma edição literária, foi por todos aceite a posição de conceder
esse apoio a obras editadas por cidadãos ou associações culturais, recreativas e de
solidariedade e que tenham por principal objecto o fim solidário.
Perante um pedido, da Junta de Freguesia de Maiorca, para atribuição de um troféu para os
seus festejos, foi o mesmo recusado.
Foi deliberado, por unanimidade, que a sede da Junta de Freguesia de São Julião da Figueira
da Foz, passa a ter a sua localização na Rua do Mato, n.º 2 3080-042 Figueira da Foz.
Foi deliberado que, no próximo mês de Agosto, o Executivo reunirá uma só vez, no dia 21,
delegando-se no Senhor Presidente ou substituto competência para autorizar pagamentos de
despesas que serão ratificadas na reunião seguinte.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Junho de 2006, nos
quais se registam um total da receita de 154.094,84 € (cento e cinquenta e quatro mil e
noventa e quatro euros e oitenta e quatro cêntimos) e total de encargos de 148.448,11 €
(cento e quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta e oito euros e onze cêntimos), que com o
saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 67.283,68 €
(sessenta e sete mil duzentos e oitenta e três euros e sessenta e oito cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 232,01 (duzentos e trinta e dois euros e um cêntimos) – À EDP Distribuição Energia, S.A.,
referente ao consumo de electricidade nas instalações da Junta de Freguesia no período de
03/05/2006 a 03/07/2006;
€ 7,00 (sete euros) – À Tabacaria Foz, Lda., para aquisição de jornais para as Oficinas Sénior
de São Julião.
€ 2.925,49 (dois mil novecentos e vinte e cinco euros e quarenta e nove cêntimos) – Das
remunerações, subsídio de férias, compensações mensais e senhas de presença aos membros
do Executivo, referentes ao mês de Julho de 2006;
€ 2.638,94 (dois mil seiscentos e trinta e oito euros e noventa e quatro cêntimos) – Das
despesas com o pessoal dos quadros privativos da autarquia, referente ao mês de Julho de
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2006;
€ 823,95 (oitocentos e vinte e três euros e noventa e cinco cêntimos) – A Sónia Cristina
Ferreira Lopes, do programa de Estágios Profissionais nos termos da legislação em vigor e
referente ao mês de Julho de 2006;
€ 56,53 (cinquenta e seis euros e cinquenta e três cêntimos) – À TMN Telecomunicações
Móveis Nacionais, S.A., pela facturação do mês de Julho de 2006 do Plano Mix;
€ 9,96 (nove euros e noventa e seis cêntimos) – A Selda Comércio e Representações, S.A.,
pelo aluguer do mês de Junho de 2006 da máquina de água instalada na Junta de Freguesia;
€ 181,50 (cento e oitenta e um euros e cinquenta cêntimos) – A Beirastexto Soc. Editora, S.
A., referente a publicidade da Junta de Freguesia no jornal As Beiras;
€ 3.255,80 (três mil duzentos e cinquenta e cinco euros e oitenta cêntimos) – À Cercifoz
Coop. Educação Reab. Crianças Inadaptadas da Figueira da Foz, referente às refeições
servidas no Jardim de Infância Conde de Ferreira no mês de Junho de 2006;
€ 181,50 (cento e oitenta e um euros e cinquenta cêntimos) – À Tipográfica das beiras, Lda.,
referente a publicidade da Junta de Freguesia no jornal Diário de Coimbra;
€ 46,49 (quarenta e seis euros e quarenta e nove cêntimos) – A TV Cabo Portugal S.A., pelo
serviço de TV Cabo no período de 01/07/2006 a 31/07/2006;
€ 45,98 (quarenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos) – À PT.COM Comunicações
Interactivas, S.A., para pagamento do serviço ADSL.pt no período de 01/06/2006 a
30/06/2006;
€ 40,00 (quarenta euros) – A Socopetro Soc. Comercial de Petróleos, Lda., referente ao
fornecimento de combustível para deslocações em viatura própria ao serviço da Junta de
Freguesia;
€ 20,00 (vinte euros) – A A. V. M. Costa Comércio de Comb. e Pneus, Lda., referente ao
fornecimento de combustível para deslocações em viatura própria ao serviço da Junta de
Freguesia;
€ 30,00 (trinta euros) – A Maria de Fátima Ribeiro Lopes de Faria, referente à aquisição de
uma peça de artesanato para oferta;
€ 7,50 (sete euros e cinquenta cêntimos) – A Eires, Marques & Gonçalves, Lda., referente à
aquisição de material de escritório para consumo no expediente da Junta de Freguesia;
€ 1.550,50 (mil quinhentos e cinquenta euros e cinquenta cêntimos) – À Associação Fernão
Mendes Pinto, pelo fornecimento de refeições e prolongamento de horário escolar ao Jardim
de Infância da Bela Vista, no mês de Junho de 2006;
€ 6.346,29 (seis mil trezentos e quarenta e seis euros e vinte e nove cêntimos) - Das
remunerações e subsídio de férias, referentes ao mês de Julho de 2006 do pessoal contratado
e ao serviço da Junta de Freguesia no Jardim de Infância Conde de Ferreira.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
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Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO DEZANOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E UM DE
AGOSTO DE DOIS MIL E SEIS.
Aos vinte e um dias do mês de Agosto de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira, Herculano Antunes Guedelha, Mauro Filipe
Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Pelo Presidente foi posta a questão da transmissão da sede para a posse desta Junta. Após
várias diligências a Câmara Municipal decidiu proceder a essa transmissão através da venda,
apoiando a DGAL com a verba de 56.862,97 €. Em virtude desta Junta ter já recebido o valor
de 4.489,18 € em 1989, faltará receber a importância de 52.373,79 €.
Este Executivo decide assinar a respectiva escritura de transmissão desde que a Junta não
fique prejudicada com a operação já que, por todos foi referido, a Câmara Municipal atribuiu
graciosamente a sede a todas as Junta de Freguesia do concelho.
Decidido adquirir oito cadeiras, no valor de 25,00 € cada, por ter desaparecido o mesmo
número que faziam parte do lote de cento e cinquenta emprestadas por uma empresa do
concelho destinadas à “Praça de Portugal”.
Decidido, após os valores propostos pelo vogal Mauro Correia, avançar com o lançamento do
site da Freguesia. Para apresentação do mesmo foi apontada a cerimónia das comemorações
de São Julião.
O Presidente deu conhecimento das diligências a efectuar no sentido de se conseguir a
continuidade da colaboração da Técnica Sónia Lopes, tendo em vista o fim do se contrato.
Discutida, genericamente, a questão da renovação do contrato de trabalho de Maria Helena
Loureiro da Silva Roque. O Presidente encarregar-se-á de, junto ao Gabinete Jurídico da
Câmara Municipal, se informar da viabilidade desta renovação.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 200,00 € à Associação Naval 1.º de Maio, para apoio na deslocação da equipe de infantis de
futebol ao Luxemburgo.
- 300,00 € à Assembleia Figueirense, para apoio do Festival Internacional de Xadrez da
Figueira da Foz
Foi deliberado que, no próximo mês de Setembro, o Executivo reunirá uma só vez, no dia 18,
delegando-se no Senhor Presidente ou substituto competência para autorizar pagamentos de
despesas que serão ratificadas na reunião seguinte.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Julho de 2006, nos quais
se registam um total da receita de 197.009,88 € (cento e noventa e sete mil e nove euros e
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oitenta e oito cêntimos) e total de encargos de 178.955,80 € (cento e setenta e oito mil
novecentos e cinquenta e cinco euros e oitenta cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 76.262,42 € (setenta e seis mil
duzentos e sessenta e dois euros e quarenta e dois cêntimos).
PAGAMENTOS RATIFICADOS - Os que foram efectuados por despacho do Senhor
Presidente de acordo com a deliberação do Executivo na sessão de 24 de Julho último:
€ 155,83 (cento e cinquenta e cinco euros e oitenta e três cêntimos) ) – À PT Comunicações,
S.A., da taxa de assinatura e comunicações telefónicas no período de contagem de
13/06/2006 a 13/07/2006;
€ 242,00 (duzentos e quarenta e dois euros) – À Associação Desenvolvimento da Figueira da
Foz, pelo serviços de limpeza prestado no mês de Julho de 2006 na sede da Junta de
Freguesia;
€ 14,90 (catorze euros e noventa cêntimos) – A Primeiro Dragão C. A. P. L., Lda., pela
aquisição de artigos de uso diário para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 7,50 (sete euros e cinquenta cêntimos) – A Maria Filomena Cantante Trovão Lapão, pelo
fornecimento de material escolar para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 4,69 (quatro euros e sessenta e nove cêntimos) – A Superdesconto Lojas Alimentares, pela
aquisição de artigos de higiene para as instalações da Junta de Freguesia;
€ 45,00 (quarenta e cinco euros) – A Ourivesaria Lontro de António Manuel da Fonseca
Lontro, pela aquisição de placas com gravação para oferta;
€ 45,00 (quarenta e cinco euros) – A Henrique de Jesus da Costa Mestre, por reparações
efectuadas nas instalações do Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 159,29 (cento e cinquenta e nove euros e vinte e nove cêntimos) – A Optimus
Telecomunicações, S.A., referente ao plano tarifário Mini Rede Total no período de
01/05/2006 a 31/05/2006;
€ 3,50 (três euros e cinquenta cêntimos) – À Tabacaria Foz, Lda., para aquisição de jornais
para as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 825,33 (oitocentos e vinte e cinco euros e trinta e três cêntimos) - À Caixa Nacional de
Previdência, referente as descontos efectuados ao pessoal e contribuição da Junta de
Freguesia referente ao mês de Julho findo;
€ 2.051,84 (dois mil e cinquenta e um euros e oitenta e quatro cêntimos) – Ao Instituto de
Gestão Financeira da Segurança Social, referente à contribuição descontada nos pagamentos
efectuados e contribuição da Junta de Freguesia referente ao mês de Julho findo;
€ 187,13 (cento e oitenta e sete euros e treze cêntimos) – À Caixa Geral de Depósitos, S.A.,
referente aos encargos sociais do Presidente do mês de Julho de 2006;
€ 17,97 (dezassete euros e noventa e sete cêntimos) - À 1.ª Tesouraria da Fazenda Pública da
Figueira da Foz, referente à importância consignada à A.D.S.E. descontadas nos pagamentos
efectuados no mês de Julho findo;
€ 789,65 (setecentos e oitenta e nove euros e sessenta e cinco cêntimos) - À Direcção-Geral
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das Contribuições e Impostos, referente ao imposto sobre o rendimento descontado nos
pagamentos efectuados e imposto do selo liquidado no mês de Julho de 2006.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 540,00 (quinhentos e quarenta euros) – A Restaurante Neves, referente aos almoços
servidos aos participantes do passeio organizado pela Junta de Freguesia do dia 23 do
corrente mês de Agosto;
€ 791,61 (setecentos e noventa e um euros e sessenta e um cêntimos) – À Associação
Nacional de Freguesias, para liquidação da quota respeitante ao ano de 2006;
€ 20,00 (vinte euros) – A Voz da Figueira Edição de Publicações Periódicas, Lda., pela
assinatura do ano de 2006 do jornal “A Voz da Figueira”;
€ 121,00 (cento e vinte e um euros) – A Fozcom Produção e Comunicação Multimédia, S.A.,
referente à publicidade da Junta de Freguesia no jornal O Figueirense, na edição do seu
aniversário;
€ 11,50 (onze euros e cinquenta cêntimos) – A Eires, Marques & Gonçalves, Lda., referente
à aquisição de material de escritório para consumo no expediente da Junta de Freguesia;
€ 2,80 (dois euros e oitenta cêntimos) – À Tabacaria Foz, Lda., para aquisição de jornais
para as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 63,00 (sessenta e três euros) – A Alfredo Carriço Alves, referente a reparações efectuadas
nas instalações da Escola do 1.º CEB Rui Martins;
€ 15,84 (quinze euros e oitenta e quatro cêntimos) – Aos CTT Correios de Portugal, S.A.,
pela aquisição de selos para expediente postal da Junta de Freguesia;
€ 9,96 (nove euros e noventa e seis cêntimos) – A Selda Comércio e Representações, S.A.,
pelo aluguer do mês de Julho de 2006 da máquina de água instalada na Junta de Freguesia;
€ 43,70 (quarenta e três euros e setenta cêntimos) – A JTP2 Construção e Prestação de
Serviços, Lda., referente a encargos com a dispensa do autarca Mauro Correia ao abrigo do
estatuto de eleitos locais;
€ 409,20 (quatrocentos e nove euros e vinte cêntimos) – À A. D. S. E., referente à capitação
do segundo trimestre de 2006 da inscrição de três inscrições de beneficiários;
€ 374,20 (trezentos e setenta e quatro euros e vinte cêntimos) – À Associação Fernão
Mendes Pinto, pelo fornecimento de refeições e prolongamento de horário escolar ao Jardim
de Infância da Bela Vista, no mês de Julho de 2006;
€ 242,00 (duzentos e quarenta e dois euros) – A Alda Maria Oliveira Santos Pereira, pela
aquisição de oito cadeiras plásticas;
€ 8,41 (oito euros e quarenta e um cêntimos) – A Águas da Figueira, S.A., do contrato n.º
A0571171, referente ao fornecimento de água às instalações da Junta de freguesia;
€ 2.813,73 (dois mil oitocentos e treze euros e setenta e três cêntimos) – Das remunerações,
compensações mensais e senhas de presença aos membros do Executivo, referentes ao mês
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de Agosto de 2006;
€ 2.638,39 (dois mil seiscentos e trinta e oito euros e trinta e nove cêntimos) – Das despesas
com o pessoal dos quadros privativos da autarquia, referente ao mês de Agosto de 2006;
€ 905,54 (novecentos e cinco euros e cinquenta e quatro cêntimos) – A Sónia Cristina
Ferreira Lopes, do programa de Estágios Profissionais nos termos da legislação em vigor e
referente ao mês de Agosto de 2006;
€ 102,51 (cento e dois euros e cinquenta e um cêntimos) – À TMN Telecomunicações
Móveis Nacionais, S.A., pela facturação do mês de Agosto de 2006 do Plano Mix;
€ 46,49 (quarenta e seis euros e quarenta e nove cêntimos) – A TV Cabo Portugal S.A., pelo
serviço de TV Cabo no período de 01/08/2006 a 31/08/2006;
€ 45,98 (quarenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos) – À PT.COM Comunicações
Interactivas, S.A., para pagamento do serviço ADSL.pt no período de 01/07/2006 a
31/07/2006;
€ 5.000,00 (cinco mil euros) – À Câmara Municipal da Figueira da Foz, referente à entrada
inicial da aquisição da sede da Junta de Freguesia, de acordo com a escritura de compra e
venda;
€ 2.926,27 (dois mil novecentos e vinte e seis euros e vinte e sete cêntimos) - Das
remunerações, referentes ao mês de Agosto de 2006 do pessoal contratado e ao serviço da
Junta de Freguesia no Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 85,50 (oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) – A Globalsoft Desenvolvimento de
Software, Lda., referente ao contrato de assistência do mês de Agosto de 2006 do software
instalado na Junta de Freguesia.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO VINTE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZOITO DE SETEMBRO
DE DOIS MIL E SEIS.
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Aos dezoito dias do mês de Setembro de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira, Herculano Antunes Guedelha, Mauro Filipe
Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Pelo Secretário foi prestada a informação sobre o decurso da Assembleia Geral da
Associação Sal do Mondego, onde representou esta Junta. Por unanimidade, essa Assembleia
decidiu a extinção da Associação, transferindo todo o seu património para a Câmara
Municipal com a contrapartida de esta proceder à liquidação do passivo daquela Associação.
Pelo Presidente foi dado conhecimento da sua participação numa reunião com os pais dos
alunos do Jardim Escola Conde de Ferreira, a fim de definir o valor a pagar por estes, para
fazer face às despesas com o prolongamento do horário escolar.
Dado conhecimento igualmente da necessidade de, através do POC, conseguir a contratação
de duas colaboradoras para o Jardim de Infância a fim de substituir outras duas que entrarão
em licença de parto.
Em virtude do contrato da Técnica Social Sónia Lopes ter atingido o seu términos, foi, em
reunião da Comissão Social de Freguesia, enaltecido o trabalho que a mesma tem
desenvolvido no campo social. Face à importância dessa função, este Executivo vai fazer
diligências no sentido da sua continuidade através do POC. Aceite, a seu pedido, a
continuidade da sua colaboração a título gracioso.
Aproveitando alguns voluntários na área do ensino, este Executivo decidiu avançar com um
projecto de apoio a crianças e jovens com problemas de aprendizagem.
Decidido adquirir 15 livros, pelo preço de 12,50 € cada, do autor Eng. Moreira dos Santos,
cuja receita reverte a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários.
Decidido adquirir 30 livros, pelo valor de 14,00 € cada, da autoria de Maria Luisete Cardoso
Baptista, de leitura infantil, destinados às bibliotecas desta Junta.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 150,00 € à TUKATINA, para o seu Festival de Tunas.
- 150,00 € aos TITANS, para as comemorações do seu 1.º aniversário.
- 100,00 € à Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação da Figueira da Foz, para
despesas inadiáveis de água, luz e gás.
- 700,00 € à Filarmónica Figueirense pela sua participação na Feira das Freguesias.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Agosto de 2006, nos
quais se registam um total da receita de 209.056,47 € (duzentos e nove mil e cinquenta e seis
euros e quarenta e sete cêntimos) e total de encargos de 198.833,34 € (cento e noventa e oito
mil oitocentos e trinta e três euros e trinta e quatro cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 67.414,54 € (sessenta e sete mil
quatrocentos e catorze euros e cinquenta e quatro cêntimos).
PAGAMENTOS RATIFICADOS - Os que foram efectuados por despacho do Senhor
Presidente de acordo com a deliberação do Executivo na sessão de 21 de Agosto último:
€ 146,51 (cento e quarenta e seis euros e cinquenta e um cêntimos) ) – À PT Comunicações,
S.A., da taxa de assinatura e comunicações telefónicas no período de contagem de
13/07/2006 a 13/08/2006;
€ 193,60 (cento e noventa e três euros e sessenta cêntimos) – À Associação
Desenvolvimento da Figueira da Foz, pelo serviços de limpeza prestado no mês de Agosto
de 2006 na sede da Junta de Freguesia;
€ 208,65 (duzentos e oito euros e sessenta e cinco cêntimos) – A Optimus
Telecomunicações, S.A., referente ao plano tarifário Mini Rede Total no período de
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01/06/2006 a 30/06/2006;
€ 450,50 (quatrocentos e cinquenta euros e cinquenta cêntimos) – À Churrasqueira O Petisco,
pelo fornecimento de refeições aos participantes do passeio organizado pela Junta de
Freguesia;
€ 121,50 (cento e vinte e um euros e cinquenta cêntimos) – Ao Convento de Cristo, para
aquisição de bilhetes da visita a Tomar no passeio das Oficinas Sénior de São Julião;
€ 7,20 (sete euros e vinte cêntimos) – A Primeiro Dragão C. A. P. L., Lda., pela aquisição de
artigos de plástico para a Comissão Social de Freguesia;
€ 60,00 (sessenta euros) – A A. V. M. Costa Comércio de Combustíveis e Pneus, Lda., pelo
fornecimento de combustível para deslocações em viatura própria ao serviço da Junta de
Freguesia;
€ 69,05 (sessenta e nove euros e cinco cêntimos) – A Império Bonança Companhia de
Seguros, S.A., para liquidação do prémio do seguro riscos múltiplos empresa no período de
24/06/2006 a 18/02/2007;
€ 825,33 (oitocentos e vinte e cinco euros e trinta e três cêntimos) - À Caixa Nacional de
Previdência, referente as descontos efectuados ao pessoal e contribuição da Junta de
Freguesia referente ao mês de Agosto findo;
€ 1.127,14 (mil cento e vinte e sete euros e catorze cêntimos) – Ao Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, referente à contribuição descontada nos pagamentos
efectuados e contribuição da Junta de Freguesia referente ao mês de Agosto findo;
€ 187,13 (cento e oitenta e sete euros e treze cêntimos) – À Caixa Geral de Depósitos, S.A.,
referente aos encargos sociais do Presidente do mês de Agosto de 2006;
€ 17,97 (dezassete euros e noventa e sete cêntimos) - À 1.ª Tesouraria da Fazenda Pública da
Figueira da Foz, referente à importância consignada à A.D.S.E. descontadas nos pagamentos
efectuados no mês de Agosto findo;
€ 667,12 (seiscentos e sessenta e sete euros e doze cêntimos) - À Direcção-Geral das
Contribuições e Impostos, referente ao imposto sobre o rendimento descontado nos
pagamentos efectuados e imposto do selo liquidado no mês de Agosto de 2006;
€ 48,60 (quarenta e oito euros e sessenta cêntimos) – A JTP2 Construção e Prestação de
Serviços, Lda., referente a encargos com a dispensa do autarca Mauro Correia ao abrigo do
estatuto de eleitos locais;
€ 85,50 (oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) – A Globalsoft Desenvolvimento de
Software, Lda., referente ao contrato de assistência do mês de Setembro de 2006 do software
instalado na Junta de Freguesia;
€ 90,51 (noventa euros e cinquenta e um cêntimos) – A Gondinter Máquinas e Materiais de
Escritório, Lda., pela aquisição de bolsas plásticas, para plastificação de cartões do
recenseamento eleitoral;
€ 93,78 (noventa e três euros e setenta e oito cêntimos) – A Centralfa Aplicações
Informáticas, Lda., referente à manutenção do equipamento informático instalado na Junta
de Freguesia;
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€ 138,13 (cento e trinta e oito euros e treze cêntimos) – A Recheio Cash & Carry, S.A., para
aquisição de artigos de higiene e limpeza para as instalações do Jardim de Infância Conde de
Ferreira;
€ 12,77 (doze euros e setenta e sete cêntimos) – A Superfoz Supermercados, Lda., referente
à aquisição de artigos de higiene para as instalações da Junta de Freguesia;
€ 6,72 (seis euros e setenta e dois cêntimos) – Ao Centro de Ferragens –Soc. Ferragens e
Serviços, Lda., referente a reparações efectuadas nas instalações do Jardim de Infância
Conde de Ferreira;
€ 33,60 (trinta e três euros e sessenta cêntimos) – A Duplifoz Equipamentos de Escritório e
Serviços, Lda., pela aquisição de tinteiros para a impressora Cânon instalada na Junta.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 363,00 (trezentos e sessenta e três euros) – A Isabel Andrade Rente da Silva, referente aos
honorários de orientadora do estágio da Técnica Social Sónia Cristina Ferreira Lopes;
€ 40,00 (quarenta euros) – A António Manuel Monteiro Ferreira de Azambuja, para
pagamento das horas extraordinárias de motorista no passeio organizado pela Junta de
Freguesia no dia 23 de Agosto de 2006;
€ 12,55 (doze euros e cinquenta e cinco cêntimos) – A Primeiro Dragão C. A. P. L., Lda.,
pela aquisição de artigos para consumo no expediente da Junta de Freguesia;
€ 37,00 (trinta e sete euros) – A Alves Bandeira & C.ª, Lda, referente ao fornecimento de
combustível para deslocações em viatura própria ao serviço da Junta de Freguesia;
€ 40,00 (quarenta euros) – A António José Rosa Nunes Duarte, para pagamento das horas
extraordinárias de motorista no passeio organizado pela Junta de Freguesia no dia 11 de
Setembro de 2006;
€ 48,96 (quarenta e oito euros e noventa e seis cêntimos) – À Associação Goltz Carvalho,
referente ao subsídio de refeição a alunos carênciados do 1.º CEB dos meses de Março a
Junho de 2006;
€ 764,64 (setecentos e sessenta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos) – A Caritas
Diocesana de Coimbra, referente ao subsídio de refeição a alunos carênciados do 1.º CEB
dos meses de Novembro e Dezembro de 2005, Janeiro e Fevereiro de 2006;
€ 1.398,96 (mil trezentos e noventa e oito euros e noventa e seis cêntimos) – À Associação
de Pais e Encarregados de Educação da Escola das Abadias, referente ao subsídio de refeição
a alunos carênciados do 1.º CEB dos meses de Março a Junho de 2006;
€ 731,55 (setecentos e trinta e um euros e cinquenta e cinco cêntimos) – À Associação
Fernão Mendes Pinto, referente ao subsídio de refeição a alunos carênciados do 1.º CEB dos
meses de Março a Maio de 2006;
€ 50,00 (cinquenta euros) – A Petrofoz Gestão de Áreas de Serviço, Lda., referente ao
fornecimento de combustível para a viatura da Misericórdia, no serviço efectuado no apoio a
idosos da Freguesia;
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€ 2,24 (dois euros e vinte e quatro cêntimos) – Aos CTT Correios de Portugal, S.A., pelo
expediente postal da Junta de Freguesia;
€ 2.845,33 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco euros e trinta e três cêntimos) – Das
remunerações, compensações mensais e senhas de presença aos membros do Executivo,
referentes ao mês de Setembro de 2006;
€ 2.606,34 (dois mil seiscentos e seis euros e trinta e quatro cêntimos) – Das despesas com o
pessoal dos quadros privativos da autarquia, referente ao mês de Setembro de 2006;
€ 452,77 (quatrocentos e cinquenta e dois euros e setenta e sete cêntimos) – A Sónia Cristina
Ferreira Lopes, do programa de Estágios Profissionais nos termos da legislação em vigor e
referente ao mês de Setembro de 2006;
€ 269,27 (duzentos e sessenta e nove euros e vinte e sete cêntimos) – À EDP Distribuição
Energia, S.A., referente ao consumo de electricidade nas instalações da Junta de Freguesia
no período de 04/07/2006 a 01/09/2006;
€ 187,50 (cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) – À Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários, referente à aquisição de quinze livros “A Serra da Boa Viagem e o
cabo Mondego”;
€ 9,96 (nove euros e noventa e seis cêntimos) – A Selda Comércio e Representações, S.A.,
pelo aluguer do mês de Agosto de 2006 da máquina de água instalada na Junta de Freguesia;
€ 79,59 (setenta e nove euros e cinquenta e nove cêntimos) – À TMN Telecomunicações
Móveis Nacionais, S.A., pela facturação do mês de Setembro de 2006 do Plano Mix;
€ 46,49 (quarenta e seis euros e quarenta e nove cêntimos) – A TV Cabo Portugal S.A., pelo
serviço de TV Cabo no período de 01/09/2006 a 30/09/2006;
€ 282,80 (duzentos e oitenta e dois euros e oitenta cêntimos) – A Beirastexto Soc. Editora,
S.A., referente à publicidade da Junta de Freguesia no jornal As Beiras do dia 26/08/2006 e
assinatura anual do jornal no período de 21/09/2006 a 20/09/2007;
€ 60,00 (sessenta euros) – A A. V. M. Costa Comércio Combustíveis e Pneus, Lda., pela
aquisição de combustível para deslocações em viatura própria ao serviço da Junta de
Freguesia;
€ 200,00 (duzentos euros) – A Paula Cristina dos Santos Dias, referente à alimentação dos
participantes na Ronda dos Castelos em parceria com a Junta de Freguesia de Buarcos;
€ 3.376,57 (três mil trezentos e setenta e seis euros e cinquenta e sete cêntimos) - Das
remunerações, referentes ao mês de Setembro de 2006 do pessoal contratado e ao serviço da
Junta de Freguesia no Jardim de Infância Conde de Ferreira.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.

59

Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO VINTE E UM– DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVE DE OUTUBRO
DE DOIS MIL E SEIS.
Aos nove dias do mês de Outubro de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira, Herculano Antunes Guedelha, Mauro Filipe
Rodrigues Correia – Vogais, tendo-se verificado a ausência da Vogal Lucinda Mendes
Saboga, que justificou a sua falta.
Face ao pedido das “Três Chaminés” , para que esta Junta colabore nos espectáculos da
eleição da Miss das Freguesias, foi decidido, à imagem do que fazem todas as outras
freguesias, solicitar à tuna TUKATINA que participe no espectáculo do dia dedicado à
Freguesia de São Julião.
Decidiu-se, igualmente, participar na exposição de aves do Clube Ornitófilo da Figueira da
Foz, oferecendo um “porto d’honra” e algum apoio logístico, para além do apoio monetário
de 150,00 €.
Perante o orçamento da Securitas, que está a fazer uma promoção, foi decidido aproveitar o
valor dessa acção, substancialmente reduzido, e mandar executar a instalação do sistema de
detecção de intrusos, esperando que a Câmara Municipal venha a comparticipar nessa
despesa.
Foi unânime a posição de só atribuir apoio aos jornais regionais e dois locais (Figueirense e
Voz da Figueira).
Decidido adquirir quinze livros de capa de cartolina e um de capa cartonada, à Casa Nossa
Senhora do Rosário – 75 Anos de Solidariedade.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 150,00 € à Associação dos Antigos Alunos, Professores e Funcionários da Escola
Secundária Dr. Bernardino Machado, para as cerimónias do seu aniversário.
- 150,00 € ao Grupo 30 de Escuteiros, para a cerimónia de “Compromisso de Honra” e do seu
aniversário.
- Um troféu ao Centro Cultura e Desporto dos Trabalhadores do Município da Figueira da
Foz.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 189,93 (cento e oitenta e nove euros e noventa e três cêntimos) ) – À PT Comunicações,
S.A., da taxa de assinatura e comunicações telefónicas no período de contagem de
13/08/2006 a 13/09/2006;
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€ 45,98 (quarenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos) – À PT.COM Comunicações
Interactivas, S.A., para pagamento do serviço ADSL.pt no período de 01/08/2006 a
31/08/2006;
€ 115,80 (cento e quinze euros e oitenta cêntimos) – A Optimus Telecomunicações, S.A.,
referente ao plano tarifário Mini Rede Total no período de 01/07/2006 a 31/07/2006;
€ 242,00 (duzentos e quarenta e dois euros) – À Associação Desenvolvimento da Figueira da
Foz, pelo serviços de limpeza prestado no mês de Setembro de 2006 na sede da Junta de
Freguesia;
€ 255,38 (duzentos e cinquenta e cinco euros e trinta e oito cêntimos) – A Selda Comércio e
Representações, S.A., pelo fornecimento de garrafões de água e mangas de copos para as
instalações da Semana da Saúde de 2006;
€ 10,50 (dez euros e cinquenta cêntimos) – A Artiza de Beatriz Moço, pelo fornecimento de
artigos para o artesanato das Oficinas Sénior de São Julião;
€ 96,00 (noventa e seis euros) – Aos CTT Correios de Portugal, S.A., pela aquisição de selos
postais para o expediente da Junta de Freguesia;
€ 119,94 (cento e dezanove euros e noventa e quatro cêntimos) – A Alfredo Carriço Alves,
por reparações efectuadas nas instalações da Escola do 1.ª CEB do Viso;
€ 37,00 (trinta e sete euros) – A José Ferreira, Lda., pelo fornecimento de combustível para
deslocações em viatura própria ao serviço da Junta de Freguesia;
€ 32,00 (trinta e dois euros) – A Eires, Marques & Gonçalves, Lda., pela aquisição de uma
caixa de envelopes para consumo no expediente da Junta de Freguesia;
€ 78,96 (setenta e oito euros e noventa e seis cêntimos) – A Recheio Cash & Carry, S.A., pela
aquisição de artigos de higiene e limpeza para as instalações do Jardim de Infância Conde de
Ferreira;
€ 825,33 (oitocentos e vinte e cinco euros e trinta e três cêntimos) - À Caixa Nacional de
Previdência, referente as descontos efectuados ao pessoal e contribuição da Junta de
Freguesia referente ao mês de Setembro findo;
€ 1.127,14 (mil cento e vinte e sete euros e catorze cêntimos) – Ao Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, referente à contribuição descontada nos pagamentos
efectuados e contribuição da Junta de Freguesia referente ao mês de Setembro findo;
€ 187,13 (cento e oitenta e sete euros e treze cêntimos) – À Caixa Geral de Depósitos, S.A.,
referente aos encargos sociais do Presidente do mês de Setembro de 2006;
€ 17,97 (dezassete euros e noventa e sete cêntimos) - À 1.ª Tesouraria da Fazenda Pública da
Figueira da Foz, referente à importância consignada à A.D.S.E. descontadas nos pagamentos
efectuados no mês de Setembro findo;
€ 686,73 (seiscentos e oitenta e seis euros e setenta e três cêntimos) - À Direcção-Geral das
Contribuições e Impostos, referente ao imposto sobre o rendimento descontado nos
pagamentos efectuados e imposto do selo liquidado no mês de Setembro de 2006;
€ 23,60 (vinte e três euros e sessenta cêntimos) – A Maria Filomena Cantante Trovão Lapão,
referente ao fornecimento de material escolar para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
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€ 41,42 (quarenta e um euros e quarenta e dois cêntimos) – A Casa Rádio apelaria, Livraria e
Equipamentos, Lda., pela aquisição de material escolar para o Jardim de Infância Conde de
Ferreira;
€ 11,13 (onze euros e treze cêntimos) - À Direcção-Geral das Contribuições e Impostos,
referente ao pedido de certidão de situação contributiva;
€ 85,50 (oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) – A Globalsoft Desenvolvimento de
Software, Lda., referente ao contrato de assistência do mês de Outubro de 2006 do software
instalado na Junta de Freguesia;
€ 235,62 (duzentos e trinta e cinco euros e sessenta e dois cêntimos) – A Misericórdia Obra
da Figueira, referente à prestação do encargo com as pulseiras electrónicas dos meses de
Agosto, Setembro e Outubro de 2006;
€ 43,50 (quarenta e três euros e cinquenta cêntimos) – A Bisefil Biseladora Figueirense,
Lda., por reparações efectuadas nas instalações da Escola do 1.º CEB das Abadias;
€ 96,80 (noventa e seis euros e oitenta cêntimos) – A Auto Monte de Abílio das Neves
Moreira, referente à aquisição de duas baterias E 12-12 para equipamento informático da
Junta de Freguesia;
€ 889,35 (oitocentos e oitenta e nove euros e trinta e cinco cêntimos) – A A. M. Domingues
Cerâmica Artística, referente a aquisição de placas de azulejos para a toponímia da freguesia
de São Julião;
€ 181,50 (cento e oitenta e um euros e cinquenta cêntimos) – A Daniel M. Santos
Engenharia e Arquitectura, Lda., pela avaliação do prédio da Rua José Jardim, n.º 5 a 9;
€ 100,99 (cem euros e noventa e nove cêntimos) – A Telefoz Assistência a Electrónica e
Refrigeração, Lda., referente à instalação de cabo e alimentador de antena V/UHF existente
no edifício da Junta de Freguesia;
€ 40,00 (quarenta euros) – A Socopetro Soc. Comercial de Petróleos, Lda, referente ao
fornecimento de combustível para deslocações em viatura própria ao serviço da Junta de
Freguesia;
€ 20,00 (vinte euros) – A A. V. M. Costa Comércio de Combustíveis e Pneus, Lda, referente
ao fornecimento de combustível para deslocações em viatura própria ao serviço da Junta de
Freguesia;
€ 16,50 (dezasseis euros e cinquenta cêntimos) – A Guo Jing, pela aquisição de artigos
escolares para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 35,76 (trinta e cinco euros e setenta e seis cêntimos) – A Imprensa Nacional Casa da
Moeda, S.A., pela publicação da 2.ª Série do Diário da República do aviso de renovação do
contrato das funcionárias do Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 10,00 (dez euros) – A Electro Chave de Fernando Cardoso, para aquisição de uma chave
para a porta de entrada da Junta de Freguesia.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do DecretoLei N.º 217/88, de 27 de Junho, que foram deferidos.
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Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO VINTE E DOIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E TRÊS DE
OUTUBRO DE DOIS MIL E SEIS.
Aos vinte e três dias do mês de Outubro de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda
Mendes Saboga – Vogais, tendo-se verificado a ausência do Tesoureiro Herculano Antunes
Guedelha, que justificou a sua falta.
Discutidas, genericamente, as acções a desenvolver para a época natalícia e simultaneamente
para as comemorações do padroeiro da freguesia. Foi, por todos, posta a tónica na
necessidade de contenção de custos, por um lado, e por outro de direccionar essas acções
prioritariamente aos mais carênciados. Aventada a hipótese de se iluminar uma árvore
grande. Decidiu-se levar uma campanha, junto do comércio tradicional da freguesia, no
sentido de se iluminar e alegrar a cidade, colocando uma pequena árvore de Natal iluminada
junto à porta de cada estabelecimento.
À imagem do que tem sido feito em anos anteriores, foi decidido proceder à atribuição de
prémios aos melhores alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, relativamente ao ano lectivo
findo. Essa pequena cerimónia, seguindo a rotatividade, terá lugar no dia 28 de Novembro
próximo, na Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, envolvendo a própria escola.
Decidido adquirir um ou dois computadores destinados ao Espaço Internet, bem como algum
equipamento de baixo valor que se repute de necessário para a melhoria de funcionamento.
Com a Naval 1.º De Maio irá ser assinado um acordo que permita o ingresso gratuito de
alguns jovens carênciados em determinados jogos de futebol, bem como a assistência, no
local, de alguns treinos.
Decidido atribuir um apoio no valor de 150,00 €, ao Grupo Recreativo de Samba “A Rainha”
que, ajudando a custear uma deslocação desta escola, servirá de compensação pela sua
participação na “Praça de Portugal”, organizada por esta Junta.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Setembro de 2006, nos
quais se registam um total da receita de 219.880,02 € (duzentos e dezanove mil oitocentos e
oitenta euros e dois cêntimos) e total de encargos de 216.529,90 € (duzentos e dezasseis mil
quinhentos e vinte e nove euros e noventa cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 60.418,02 € (sessenta mil quatrocentos e
dezoito euros e dois cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
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na presente sessão:
€ 163,35 (cento e sessenta e três euros e trinta e cinco cêntimos) ) – À António M. F. Cruz,
referente a publicidade da Junta de Freguesia na página da Figueira.Net nos meses de Julho a
Setembro do corrente ano;
€ 105,86 (cento e cinco euros e oitenta e seis cêntimos) – À João Eduardo Pereira Nunes,
pelo registo do plano de alojamento standard e registo de domínio no período de 28/08/2006
a 28/08/2007;
€ 88,42 (oitenta e oito euros e quarenta e dois cêntimos) – A Euro Carisma Segurança
Informática, Lda., referente à renovação do Panda Internet Security 2007 para o
equipamento informático da Junta de Freguesia;
€ 27,50 (vinte e sete euros e cinquenta cêntimos) – À Câmara Municipal da Figueira da Foz,
pela liquidação de emolumentos do Notário Privativo da Câmara Municipal;
€ 37,00 (trinta e sete euros) – A Alves Bandeira & C.ª, Lda., pelo fornecimento de
combustível para deslocações em viatura própria ao serviço da Junta de Freguesia;
€ 2.925,49 (dois mil novecentos e vinte e cinco euros e quarenta e nove cêntimos) – Das
remunerações, compensações mensais e senhas de presença aos membros do Executivo,
referentes ao mês de Outubro de 2006;
€ 2.710,04 (dois mil setecentos e dez euros e quatro cêntimos) – Das despesas com o pessoal
dos quadros privativos da autarquia, referente ao mês de Outubro de 2006;
€ 14,25 (catorze euros e vinte e cinco cêntimos) – A Águas da Figueira, S.A., referente ao
consumo de água nas instalações da Junta de Freguesia no período de 23/08/2006 a
02/10/2006;
€ 12,67 (doze euros e sessenta e sete cêntimos) – A Artiza de Beatriz Moço, referente à
aquisição de artigos de artesanato para as Oficinas Sénior de São Julião;
€ 44,50 (quarenta e quatro euros e cinquenta cêntimos) – Aos CTT Correios de Portugal,
S.A., referente à aquisição de selos para o expediente postal da Junta de Freguesia;
€ 92,43 (noventa e dois euros e quarenta e três cêntimos) – À TMN Telecomunicações
Móveis Nacionais, S.A., pela facturação do mês de Outubro de 2006 do Plano Mix;
€ 126,55 (cento e vinte e seis euros e cinquenta e cinco cêntimos) – À Gondinter Máquinas e
Materiais de Escritório, Lda., referente à reparação da fotocopiadora Toshiba 2060 da Junta
de Freguesia;
€ 48,60 (quarenta e oito euros e sessenta cêntimos) – A JTP2 Construção e Prestação de
Serviços, Lda., referente a encargos com a dispensa do autarca Mauro Correia ao abrigo do
estatuto de eleitos locais;
€ 1.562,20 (mil quinhentos e sessenta e dois euros e vinte cêntimos) - À Cercifoz
Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas da Figueira da Foz,
referente às refeições servidas no Jardim de Infância Conde de Ferreira no mês de Julho de
2006;
€ 165,00 (cento e sessenta e cinco euros) - À Casa Nossa Senhora do Rosário, referente ao
apoio financeiro na publicação do livro “Casa Nossa Senhora do Rosário – 75 anos em
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Solidariedade”;
€ 144,07 (cento e quarenta e quatro euros e sete cêntimos) – À Associação Nacional de
Municípios, referente ao seguro de Acidentes Pessoais de Eleitos Locais, anuidade de
2006/20007;
€ 150,00 (cento e cinquenta euros) – Ao Grupo Recreativo Escola de Samba A Rainha,
referente ao apoio financeiro na deslocação a Alenquer para participação na Festa Tropical;
€ 150,00 (cento e cinquenta euros) – Ao Clube Ornitófilo da Figueira da Foz, referente ao
apoio financeiro na realização da 9.ª Expo Aves Figueira da Foz 2006;
€ 150,00 (cento e cinquenta euros) – À Associação de Antigos Alunos, Professores e
Funcionários da Escola Secundária Dr. Bernardino Machado, referente ao apoio financeiro
nas actividades de aniversário da associação;
€ 150,00 (cento e cinquenta euros) – Aos Escoteiros de Portugal Grupo 30 da Figueira da
Foz, referente ao apoio financeiro nas despesas da comemoração do 34.º Aniversário;
€ 300,00 (trezentos euros) – À Associação de Colectividades do Concelho da Figueira da
Foz, referente ao apoio financeiro na realização do IV Encontro de Folclore do Concelho da
Figueira da Foz;
€ 150,00 (cento e cinquenta euros) – À Tuna Feminina da Universidade Internacional da
Figueira da Foz, referente ao apoio financeiro na realização da I FESTUK Festival
Académico de Tunas Femininas;
€ 150,00 (cento e cinquenta euros) – A Titans Motoclube da Figueira da Foz, referente ao
apoio financeiro nas comemorações do aniversário;
€ 250,00 (duzentos e cinquenta euros) – À Assembleia Figueirense, referente ao apoio
financeiro para as obras de recuperação exterior do edifício sede;
€ 45,98 (quarenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos) – À PT.COM Comunicações
Interactivas, eferente à mensalidade do serviço ADSL MEGA no período de contagem de
01/09/2006 a 30/09/2006;
€ 3.423,97 (três mil quatrocentos e vinte e três euros e noventa e sete cêntimos) - Das
remunerações, referentes ao mês de Outubro de 2006 do pessoal contratado e ao serviço da
Junta de Freguesia no Jardim de Infância Conde de Ferreira.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
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Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO VINTE E TRÊS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TREZE DE
NOVEMBRO DE DOIS MIL E SEIS.
Aos treze dias do mês de Novembro de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha Tesoureiro, Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
O Presidente informou da comunicação do Sr. Cónego Veríssimo no sentido da vontade do
Sr. Bispo de Coimbra em visitar a sede desta Junta e inteirar-se, junto do Executivo, das
acções a desenvolver no campo social e das carências que se verificam na freguesia.
Tendo-se verificado a eleição da Associação de Pais da Escola do Viso, a seu pedido este
Executivo vai desenvolver as diligências necessárias com vista à possibilidade de colocar,
junto dessa Associação, uma pessoa, através do programa POC, que com ela colabore.
O Presidente informou ter recebido a comunicação da DGAL, onde esta entidade conformava
o despacho favorável do apoio atribuído a esta Junta destinado à construção/aquisição de
sede própria.
Discutidas, no concreto, as acções a implementar para a época natalícia e comemorações de
São Julião. Assim foi decidido manter o chá dançante, na Assembleia Figueirense, colaborar
com o Núcleo do Sporting Figueirense para oferecer a ceia de Natal a carênciados que vivem
sós, realizar o concerto de Natal, por uma filarmónica, onde será apresentado oficialmente o
Hino da Freguesia, manter as provas de atletismo para as escolas, bem como o halterofilismo
e finalizar com a Missa do dia do Padroeiro, solenizada pelo Coral David de Sousa.
Decidido manter a ajuda de 4,00 € por criança do 1.º CEB e do Jardim de Infância Conde de
Ferreira, destinada às prendas de Natal.
Decidido atribuir um pequeno apoio para a edição de uma brochura, da autoria de Cação
Biscaia, versando a história das Praças da Figueira nos 2 últimos séculos, colocando uma
pequena referência à Freguesia.
Decidido atribuir 2 troféus à Filarmónica Figueirense, destinados ao torneio de sueca.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 162,35 (cento e sessenta e dois euros e trinta e cinco cêntimos) ) – À PT Comunicações,
S.A., da taxa de assinatura e comunicações telefónicas no período de contagem de
13/09/2006 a 13/10/2006;
€ 100,25 (cem euros e vinte e cinco cêntimos) – A Optimus Telecomunicações, S.A.,
referente ao plano tarifário Mini Rede Total no período de 01/08/2006 a 31/08/2006;
€ 193,60 (cento e noventa e três euros e sessenta cêntimos) – À Associação
Desenvolvimento da Figueira da Foz, pelo serviços de limpeza prestado no mês de Outubro
de 2006 na sede da Junta de Freguesia;
€ 85,50 (oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) – A Globalsoft Desenvolvimento de
Software, Lda., referente ao contrato de assistência do mês de Novembro de 2006 do
software instalado na Junta de Freguesia;
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€ 409,20 (quatrocentos e nove euros e vinte cêntimos) – À A.D.S.E., referente à capitação do
3.º Trimestre de 2006 de três beneficiários;
€ 37,00 (trinta e sete euros) – A Lourigasol Combustíveis Líquidos Derivados, Lda, pelo
fornecimento de combustível para deslocações em viatura própria ao serviço da Junta de
Freguesia;
€ 1.444,92 (mil novecentos e quarenta e quatro euros e noventa e dois cêntimos) – À
Associação Fernão Mendes Pinto, pelo fornecimento de refeições a alunos carenciados do 1.º
CEB da rede oficial do Município no mês de Junho de 2006 e refeições servidas,
acompanhamento e prolongamento de horário escolar no Jardim de Infância da Bela Vista no
mês de Setembro de 2006
€ 21,57 (vinte e um euros e cinquenta e sete cêntimos) – A Pingo Doce Distribuição
Alimentar, S.A., pela aquisição de artigos de higiene e limpeza para as instalações da Junta;
€ 830,03 (oitocentos e trinta euros e três cêntimos) - À Caixa Nacional de Previdência,
referente as descontos efectuados ao pessoal e contribuição da Junta de Freguesia referente
ao mês de Outubro findo;
€ 1.127,14 (mil cento e vinte e sete euros e catorze cêntimos) – Ao Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, referente à contribuição descontada nos pagamentos
efectuados e contribuição da Junta de Freguesia referente ao mês de Outubro findo;
€ 187,13 (cento e oitenta e sete euros e treze cêntimos) – À Caixa Geral de Depósitos, S.A.,
referente aos encargos sociais do Presidente do mês de Outubro de 2006;
€ 17,97 (dezassete euros e noventa e sete cêntimos) - À 1.ª Tesouraria da Fazenda Pública da
Figueira da Foz, referente à importância consignada à A.D.S.E. descontadas nos pagamentos
efectuados no mês de Outubro findo;
€ 574,49 (quinhentos e setenta e quatro euros e quarenta e nove cêntimos) - À Direcção-Geral
das Contribuições e Impostos, referente ao imposto sobre o rendimento descontado nos
pagamentos efectuados e imposto do selo liquidado no mês de Outubro de 2006;
€ 839,74 (oitocentos e trinta e nove euros e setenta e quatro cêntimos) – Securitas Direct
Portugal, Lda., pela instalação de alarme de segurança nas instalações da Junta de Freguesia;
€ 2.298,23 (dois mil duzentos e noventa e oito euros e vinte e três cêntimos) – À Cercifoz,
pelo fornecimento de refeições no mês de Setembro de 2006 no Jardim de Infância Conde de
Ferreira;
€ 21,66 (vinte e um euros e sessenta e seis cêntimos) – Aos CTT Correios de Portugal, S.A.,
pela expedição de correspondência e aquisição de selos para o expediente postal da Junta de
Freguesia;
€ 232,64 (duzentos e trinta e dois euros e sessenta e quatro cêntimos) – À EDP Distribuição
Energia, S.A., pelo fornecimento de electricidade à Junta de Freguesia no período de
02/09/2006 a 01/11/2006;
€ 150,00 (cento e cinquenta euros) – A Pagaimo, Lda, referente à avaliação do prédio da Rua
Dr. José Jardim, n.º 5 a 9;
€ 150,00 (cento e cinquenta euros) – À Associação Naval 1.º de Maio, pelo apoio financeiro
nas despesas da realização do 45.º Convívio de Remadores e Timoneiros;
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€ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos euros) - À Câmara Municipal da Figueira da
Foz, referente à segunda prestação das condições acordadas na escritura de compra e venda
da sede da Junta de Freguesia;
€ 387,33 (trezentos e oitenta e sete euros e trinta e três cêntimos) – A Rui Manuel Oliveira
Fervença, referente ao serviço de pedreiro para a colocação das placas toponímicas;
€ 60,00 (quarenta euros) – A A. V. M. Costa Comércio de Combustíveis e Pneus, Lda,
referente ao fornecimento de combustível para deslocações em viatura própria ao serviço da
Junta de Freguesia;
€ 114,04 (cento e catorze euros e quatro cêntimos) – A Recheio Cash & Carry, S.A., por
aquisição de artigos de higiene e limpeza para as instalações do Jardim de Infância Conde de
Ferreira;
€ 7,40 (sete euros e quarenta cêntimos) – A Alkimia de Maria Beatriz Fernandes, referente a
despesas de representação da Junta de Freguesia na Expo-Aves;
€ 40,00 (quarenta euros) – A Luís Alexandre dos Santos, pela aquisição de dois troféus para
prémio de evento organizado pela Filarmónica Figueirense;
€ 16,39 (dezasseis euros e trinta e nove cêntimos) – A Hiper 99., pela aquisição de artigos
escolares para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 6,59 (seis euros e cinquenta e nove cêntimos) – A Enigmas Educativos, Unipessoal, Lda.,
referente ao fornecimento de artigos escolares para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 14,37 (catorze euros e trinta e sete cêntimos) – A Maria Filomena Cantante Trovão Lapão,
referente ao fornecimento de artigos escolares para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 50,00 (cinquenta euros) – A Anabela Branquinho Faustino, pelos honorários de advogada
ao serviço da Junta de Freguesia;
€ 20,00 (vinte euros) – A Fozflor Comércio de Flores, Lda., pelo fornecimento de um arranjo
de flores para centro de mesa na visita do senhor Bispo de Coimbra à Freguesia;
€ 30,00 (trinta euros) – A Flor, Fernandes & Ferreira, Lda., pelo fornecimento de fotocópias
para as comemorações das Festas de São Julião;
€ 19,20 (dezanove euros e vinte cêntimos) – À Imprensa Nacional Casa da Moeda, S.A.,
pela aquisição de um livro de reclamações para a Junta de Freguesia.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
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Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO VINTE E QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE
DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E SEIS.
Aos vinte e sete dias do mês de Novembro de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia
de São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Feito o acerto final com vista à entrega dos prémios escolares aos melhores alunos do 2.º e 3.º
CEB. Este acto será realizado na Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, no próximo
dia 28, no seu salão de festas com uma curta animação a cargo dessa escola.
Conforme em tempos já aflorado, foi decidido não realizar, no próximo ano, a Semana da
Saúde, atendendo à grande dificuldade dos técnicos de saúde em termos de disponibilidade.
Em sua substituição, levar-se-á por diante a I Semana da Juventude.
De seguida iniciou-se a discussão do orçamento para o próximo ano, focalizada nos cortes de
receitas para esse período. Foi expendida a opinião geral de que terá de ser feita alguma
contenção em especial no apoio às Associações. Após algumas explicações feitas pelo Sr.
Presidente e achegas dadas por todos os elementos, em especial no que concerne a alguns
cortes de verbas pela Câmara Municipal, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Também, por unanimidade, foi aprovado o plano de actividades e orçamento para o próximo
ano, verificando-se, no mesmo, que uma boa parte das acções estão dependentes da Câmara
Municipal.
Elaborado o programa definitivo para as comemorações do padroeiro, e acções a desenvolver
na quadra natalícia.
O Presidente informou que foi entregue, à Câmara Municipal, a verba recebida, por esta
Junta, da DGAL.
Face ao pedido da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz,
para a exploração do espaço na Feira das Freguesias e em virtude de o mesmo já ter sido
prometido à Misericórdia Obra da Figueira, decidiu-se que o Presidente contacte a
Misericórdia no sentido da viabilidade de satisfazer aquele pedido.
Aprovada a publicação de um pequeno anúncio, no jornal “A Voz da Figueira”, no valor de
50,00 €, por altura da época natalícia.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Outubro de 2006, nos
quais se registam um total da receita de 264.387,84 € (duzentos e sessenta e quatro mil
trezentos e oitenta e sete euros e oitenta e quatro cêntimos) e total de encargos de 234.161,36
€ (duzentos e trinta e quatro mil cento e sessenta e um euros e trinta e seis cêntimos), que
com o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de
87.039,02 € (oitenta e sete mil e trinta e nove euros e dois cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 4.709,69 (quatro mil setecentos e nove euros e sessenta e nove cêntimos) – Das
remunerações, Subsídio de Natal, compensações mensais e senhas de presença aos membros
do Executivo, referentes ao mês de Novembro de 2006;
€ 5.009,34 (cinco mil e nove euros e trinta e quatro cêntimos) – Das despesas com o pessoal
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dos quadros privativos da autarquia, referente ao mês de Novembro de 2006;
€ 45,98 (quarenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos) – À PT.COM Comunicações
Interactivas, eferente à mensalidade do serviço ADSL MEGA no período de contagem de
01/10/2006 a 31/10/2006;
€ 36,69 (trinta e seis euros e sessenta e nove cêntimos) – À TMN Telecomunicações Móveis
Nacionais, S.A., pela facturação do mês de Novembro de 2006 do Plano Mix;
€ 364,14 (trezentos e sessenta e quatro euros e catorze cêntimos) – À 1.ª Conservatória do
registo Predial da Figueira da Foz, referente ao preparo do registo, na Conservatória, da
aquisição da sede da Junta de Freguesia;
€ 626,39 (seiscentos e vinte e seis euros e trinta e nove cêntimos) – A Alfredo Carriço Alves,
pelas reparações efectuadas nas instalações das Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância;
€ 6.080,02 (seis mil e oitenta euros e dois cêntimos) - Das remunerações e subsídio de Natal,
referentes ao mês de Novembro de 2006 do pessoal contratado e ao serviço da Junta de
Freguesia no Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 19,25 (dezanove euros e vinte e cinco cêntimos) – A Eires, Marques & Gonçalves, Lda.,
referente á aquisição de artigos de papelaria para consumo no expediente da Junta de
Freguesia.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO VINTE E CINCO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E SEIS.
Aos onze dias do mês de Dezembro de dois mil e seis, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha Tesoureiro, Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Decidido custear todas as despesas feitas por Ana Lains, aquando da interpretação desta, do
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hino de São Julião, onde será acompanhada pela Filarmónica Figueirense. Esta interprete tem
necessidade de fazer, também, um ensaio com esta filarmónica.
Decidido adquirir um cartaz móvel à firma Guitarrinha que servirá de fundo para
conferências de imprensa, exposições, etc., onde será colocada alusão à própria Freguesia.
Decidido, unanimemente, que este executivo tome posição crítica, perante a Câmara
Municipal, a propósito do anunciado aumento das tarifas de estacionamento na freguesia.
Após fortes criticas de todos os elementos, foi aceite que, para além daquela posição face à
autarquia, se dê conhecimento público, desta posição, através da imprensa.
Decidido, por unanimidade, não realizar mais qualquer reunião deste executivo durante o
corrente mês, a menos que algum assunto urgente o justifique.
Decidido atribuir publicidade, para o menor espaço possível, à imagem do decidido para
outras publicações, ao jornal O Figueirense no total de 70,00 €.
Decidido ainda os seguintes apoios:
- 150,00 € à banda “WE FIGGA”, pela sua participação na cerimónia de apresentação do
hino de São Julião;
- 500,00 € à Filarmónica Dez de Agosto para a realização do Cortejo dos Reis e do Auto dos
Reis Magos.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 168,28 (cento e sessenta e oito euros e vinte e oito cêntimos) ) – À PT Comunicações,
S.A., da taxa de assinatura e comunicações telefónicas no período de contagem de
13/10/2006 a 13/11/2006;
€ 93,68 (noventa e três euros e sessenta e oito cêntimos) – Securitas Direct Portugal, Lda., de
quota mensal do sistema de segurança das instalações da Junta de Freguesia no período de
19/10/2006 a 01/01/2007;
€ 193,60 (cento e noventa e três euros e sessenta cêntimos) – À Associação
Desenvolvimento da Figueira da Foz, pelo serviços de limpeza prestado no mês de
Novembro de 2006 na sede da Junta de Freguesia;
€ 78,54 (setenta e oito euros e cinquenta e quatro cêntimos) – À Misericórdia – Obra da
Figueira, referente aos encargos do mês de Novembro de 2006 das pulseiras electrónicas;
€ 67,80 (sessenta e sete euros e oitenta cêntimos) – A JTP2 Construção e Prestação de
Serviços, Lda., referente a encargos com a dispensa do autarca Mauro Correia ao abrigo do
estatuto de eleitos locais;
€ 290,51 (duzentos e noventa euros e cinquenta e um cêntimos) – À Império Bonança
Companhia de Seguros, S.A., referente ao seguro de acidentes no trabalho no período de
05/01/2007 a 05/07/2007;
€ 70,30 (setenta euros e trinta cêntimos) – A Pedro Caldeira, Unipessoal, Lda, pelo
fornecimento de materiais de construção para fixação as placas toponímicas na Freguesia;
€ 37,56 (trinta e sete euros e cinquenta e seis cêntimos) – A Antero da Silva Maricato, pela
aquisição de material para instalação de máquina de lavar no Jardim de Infância Conde de
Ferreira;
€ 101,86 (cento e um euros e oitenta e seis cêntimos) – A Optimus Telecomunicações, S.A.,
referente ao plano tarifário Mini Rede Total no período de 01/09/2006 a 30/09/2006;
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€ 3.268,00 (três mil duzentos e sessenta e oito euros) – Ao Agrupamento de Escolas da Zona
Urbana da Figueira da Foz, referente ao apoio financeiro nas despesas nas Festas de Natal
das Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância;
€ 1.639,90 (ml seiscentos e trinta e nove euros e noventa cêntimos) - À Caixa Nacional de
Previdência, referente as descontos efectuados ao pessoal e contribuição da Junta de
Freguesia referente ao mês de Novembro findo;
€ 2.178,72 (dois mil cento e setenta e oito euros e setenta e dois cêntimos) – Ao Instituto de
Gestão Financeira da Segurança Social, referente à contribuição descontada nos pagamentos
efectuados e contribuição da Junta de Freguesia referente ao mês de Novembro findo;
€ 187,13 (cento e oitenta e sete euros e treze cêntimos) – À Caixa Geral de Depósitos, S.A.,
referente aos encargos sociais do Presidente do mês de Novembro de 2006;
€ 35,46 (trinta e cinco euros e quarenta e seis cêntimos) - À 1.ª Tesouraria da Fazenda
Pública da Figueira da Foz, referente à importância consignada à A.D.S.E. descontadas nos
pagamentos efectuados no mês de Novembro findo;
€ 1.070,49 (mil e setenta euros e quarenta e nove cêntimos) - À Direcção-Geral das
Contribuições e Impostos, referente ao imposto sobre o rendimento descontado nos
pagamentos efectuados e imposto do selo liquidado no mês de Novembro de 2006;
€ 357,80 (trezentos e cinquenta e sete euros e oitenta cêntimos) – A membros das mesas
eleitorais, referente à eleição do Presidente da República de Fevereiro de 2006;
€ 1.804,38 (mil oitocentos e quatro euros e trinta e oito cêntimos) – A Figueiradis Sociedade
de Distribuição, SA, pela aquisição de artigos de higiene e limpeza para as instalações da
Junta de Freguesia e aquisição de cabazes de Natal para carênciados;
€ 3,50 (três euros e cinquenta cêntimos) – A António Simões de Almeida, pelo fornecimento
de uma ficha tripla para o equipamento eléctrico da Junta de Freguesia;
€ 38,79 (trinta e oito euros e setenta e nove cêntimos) – A Calistofox Venda e Reparação de
Máquinas, referente a material de manutenção da roçadora da Junta de Freguesia ao serviço
da brigada;
€ 85,50 (oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) – A Globalsoft Desenvolvimento de
Software, Lda., referente ao contrato de assistência do mês de Dezembro de 2006 do
software instalado na Junta de Freguesia;
€ 3.363,82 (três mil trezentos e sessenta e três euros e oitenta e dois cêntimos) – À Cercifoz,
pelo fornecimento de refeições no mês de Outubro de 2006 no Jardim de Infância Conde de
Ferreira;
€ 51,61 (cinquenta e um euros e sessenta e um cêntimos) – A Duplifoz Equipamentos de
Escritório e Serviços, Lda., referente à aquisição de tinteiros para impressora Cânon da Junta
de Freguesia;
€ 164,08 (cento e sessenta e quatro euros e oito cêntimos) – A Zurich Companhia de Seguros,
SA, eferente ao seguro de acidentes pessoais de Sónia Cristina Ferreira Lopes;
€ 250,00 (duzentos e cinquenta euros) – A Carlos Alberto Santos Pinto, pelo serviço de
animação musical no convívio sénior integrado nas Festas de São Julião/2007;
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€ 629,64 (seiscentos e vinte e nove euros e sessenta e quatro cêntimos) – Aos membros da
Assembleia de Freguesia de São Julião de senhas de presença do ano de 2006;
€ 20,00 (vinte euros) – A A. V. M. Costa Comércio de Combustíveis e Pneus, Lda, referente
ao fornecimento de combustível para deslocações em viatura própria ao serviço da Junta de
Freguesia;
€ 40,00 (quarenta euros) – A Caldeira & Caldeira, Lda, referente ao fornecimento de
combustível para deslocações em viatura própria ao serviço da Junta de Freguesia;
€ 87,66 (oitenta e sete euros e sessenta e seis cêntimos) – A Recheio Cash & Carry, SA, pela
aquisição de artigos de higiene e limpeza para as instalações do Jardim de Infância Conde de
Ferreira;
€ 48,18 (quarenta e oito euros e dezoito cêntimos) – À Companhia Portuguesa de
Hipermercados, SA, referente à aquisição de material didáctico para o Jardim de Infância
Conde de Ferreira e produtos alimentares para o jantar de Natal de carênciados integrado nas
Festas de São Julião/2007;
€ 25,65 (vinte e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos) – A Primeiro Dragão C. AS. P. L.,
Lda., para aquisição de prendas para a Festa de Natal de crianças carênciadas integrada nos
festejos de São Julião/2007;
€ 39,00 (trinta e nove euros) – A Piparote de Jorge L. S. Virginio, pela aquisição de
conjuntos de Natal para oferta a colaboradores da Junta de Freguesia;
€ 2.869,61 (dois mil oitocentos e sessenta e nove euros e sessenta e um cêntimos) – Das
remunerações, compensações mensais e senhas de presença aos membros do Executivo,
referentes ao mês de Dezembro de 2006;
€ 2.674,49 (dois mil seiscentos e setenta e quatro euros e quarenta e nove cêntimos) – Das
despesas com o pessoal dos quadros privativos da autarquia, referente ao mês de Dezembro
de 2006;
€ 211,75 (duzentos e onze euros e setenta e cinco cêntimos) – A Impressora Económica,
Lda., pela aquisição de cartazes e programas das Festas de São Julião/2007;
€ 1.880,79 (mil oitocentos e oitenta euros e setenta e nove cêntimos) – À Associação Fernão
Mendes Pinto, pelo fornecimento de refeições, acompanhamento e prolongamento de horário
escolar no Jardim de Infância da Bela Vista no mês de Outubro de 2006
€ 100,00 (cem euros) – A Alfredo Farreca Rodrigues, Lda., pelo transporte de crianças das
Escolas da Freguesia para visita da Expo Aves;
€ 974,34 (novecentos e trinta e quatro euros e trinta e quatro cêntimos) – A J. Figueiredo,
Lda., pelo fornecimento de placas em vidraço com rebaixe para a toponímia da Freguesia;
€ 181,50 (cento e oitenta e um euros e cinquenta cêntimos) – A Álvaro Manuel Cação
Biscaia, pelo anúncio da Junta de Freguesia na publicação “Praças Públicas”;
€ 178,60 (cento e setenta e oito euros e sessenta cêntimos) - À Ana Margarida Lains da Silva
Augusto, referente à apresentação do Hino da Freguesia e respectivas despesas de
deslocação;
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€ 56,02 (cinquenta e seis euros e dois cêntimos) – À TMN Telecomunicações Móveis
Nacionais, S.A., pela facturação do mês de Dezembro de 2006 do Plano Mix;
€ 238,65 (duzentos e trinta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos) – A Café Cais Bar
Restaurante, Lda., referente ao jantar de Natal com os funcionários da Junta de Freguesia;
€ 21,05 (vinte e um euros e cinco cêntimos) – A Maria Filomena Cantante Trovão Lapão,
referente ao fornecimento de artigos escolares para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 453,05 (quatrocentos e cinquenta e três euros e cinco cêntimos) – A Sónia Cristina Ferreira
Lopes, pela remuneração do mês de Dezembro de 2006;
€ 3.329,17 (três mil trezentos e vinte e nove euros e dezassete cêntimos) - Das remunerações,
referentes ao mês de Dezembro de 2006 do pessoal contratado e ao serviço da Junta de
Freguesia no Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 15,78 (quinze euros e setenta e oito cêntimos) – A Águas da Figueira, SA., pelo consumo
de água nas instalações da Junta de Freguesia;
€ 45,98 (quarenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos) – À PT.COM Comunicações
Interactivas, eferente à mensalidade do serviço ADSL MEGA no período de contagem de
01/11/2006 a 30/11/2006;
€ 15,84 (quinze euros e oitenta e quatro cêntimos) – A Enigmas Educativos, Unipessoal,
Lda., referente ao fornecimento de artigos escolares para o Jardim de Infância Conde de
Ferreira.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga
ACTA NÚMERO VINTE E SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OITO DE JANEIRO
DE DOIS MIL E SETE.
Aos oito dias do mês de Janeiro de dois mil e sete, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença de todos os seus membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha -
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Tesoureiro, Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
O executivo tomou conhecimento do saldo que transitou para o corrente ano.
Perante o facto de o Núcleo Sportinguista desta Cidade não querer aceitar qualquer
comparticipação desta Junta, respeitante à oferta da ceia de Natal a pessoas carenciadas e sós
e tendo em conta a parceria entre estas duas entidades para a realização daquela acção, este
executivo decidiu adquirir uma lembrança para oferecer àquele Núcleo.
Feito o balanço de prova de atletismo organizada no âmbito dos festejos do padroeiro da
freguesia, com total envolvimento das escolas, onde participaram cerca de 400 alunos,
concluiu-se pelo bom desempenho desta junta que, para além de por de pé todo o evento,
adquiriu e distribuiu medalhas aos cinco primeiros classificados de cada escalão.
Abordado, genericamente, a questão da degradação dos prédios desta freguesia, em especial
os mais emblemáticos, sendo consensual levar, uma vez mais, o assunto ao Senhor Presidente
da Câmara Municipal e fazer um levantamento exaustivo desses prédios, para,
eventualmente, pressionar a edilidade para a resolução deste problema, através do
envolvimento da comunicação social.
Decidido, por unanimidade, não realizar mais qualquer reunião deste executivo durante o
corrente mês, a menos que algum assunto urgente o justifique.
O Presidente deu conhecimento do protocolo a assinar com o Instituto de Emprego e
Formação Profissional, que contemplará instalação de material informático nesta Junta, bem
como uma compensação monetária para fazer face aos encargos com o serviço a prestar pela
Junta no que diz respeito ao controlo e informação dos desempregados da área desta
freguesia. Foi, por todos, aceite a redacção final deste protocolo.
Pela Caixa Geral de Depósitos foi atribuído um apoio financeiro no montante de 750,00 €.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 500,00 €, ao Grupo Coral David de Sousa, só possível, em termos de montante, pela
comparticipação, antes referida, atribuída pela C.G.D..
- 500,00 €, à Paróquia de São Julião, como ajuda para minimizar as despesas com o arranjo
floral da igreja e pela sua participação na vertente religiosa das comemorações do dia do
padroeiro.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Os que foram autorizados por deliberação do Executivo
na presente sessão:
€ 155,23 (cento e cinquenta e cinco euros e vinte e três cêntimos) ) – À PT Comunicações,
S.A., da taxa de assinatura e comunicações telefónicas no período de contagem de
13/11/2006 a 13/12/2006;
€ 423,50 (quatrocentos e vinte e três euros e cinquenta cêntimos) – A Avídeo Produção de
Vídeos e Assessoria de Imprensa, pela aquisição de DVDs referentes ao concerto de Natal;
€ 39,85 (trinta e nove euros e oitenta e cinco cêntimos) – Securitas Direct Portugal, Lda., de
quota mensal do sistema de segurança das instalações da Junta de Freguesia no período de
01/01/2007 a 01/02/2007;
€ 53,50 (cinquenta e três euros e cinquenta cêntimos) – A JTP2 Construção e Prestação de
Serviços, Lda., referente a encargos com a dispensa do autarca Mauro Correia ao abrigo do
estatuto de eleitos locais;
€ 96,80 (noventa e seis euros e oitenta cêntimos) – A Campeão das Províncias, pela
publicidade da Junta de Freguesia no jornal com o mesmo nome;
€ 3.115,70 (três mil cento e quinze euros e setenta cêntimos) – À Cercifoz, pelo fornecimento
de refeições no mês de Novembro de 2006 no Jardim de Infância Conde de Ferreira;

75

€ 693,67 (seiscentos e noventa e três euros e sessenta e sete cêntimos) – A Alfredo Carriço
Alves, pelas reparações efectuadas nas instalações das Escolas do 1.º CEB das Abadias e do
Viso e Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 242,00 (duzentos e quarenta e dois euros) – À Associação Desenvolvimento da Figueira da
Foz, pelo serviços de limpeza prestado no mês de Dezembro de 2006 na sede da Junta de
Freguesia;
€ 152,24 (cento e cinquenta e dois euros e vinte e quatro cêntimos) – A Optimus
Telecomunicações, S.A., referente ao plano tarifário Mini Rede Total no período de
01/10/2006 a 31/10/2006;
€ 82,23 (oitenta e dois euros e vinte e três cêntimos) – A Rui Manuel Oliveira Fervença,
referente aos serviços prestados na colocação de placas toponímicas;
€ 64,50 (sessenta e quatro euros e cinquenta cêntimos) – À CTT Correios de Portugal, S.A.,
referente à aquisição de selos para o expediente postal da Junta de Freguesia;
€ 24,00 (vinte e quatro euros) – A Lisl & Cia Lojas Alimentares, pela aquisição de garrafas
de água par distribuir aos participantes do corta mato integrado nas Festa de São Julião;
€ 6,00 (seis euros) – A António Simões de Almeida, pelo fornecimento de uma extensão
eléctrica para o equipamento eléctrico da Junta de Freguesia;
€ 46,20 (quarenta e seis euros e vinte cêntimos) – A Nicolau & Oliveira, Lda., referente ao
fornecimento de refeições aos participantes do Torneio de Halterofilismo integrado nas
Festas de São Julião;
€ 31,00 (trinta e um euros) – A Graça Maria Cardoso de Oliveira Gomes, referente ao
fornecimento de lanches a crianças carenciadas na Festa de Natal realizada o Fozcenter;
€ 51,15 (cinquenta e um euros e quinze cêntimos) – A Eires, Marques & Gonçalves, Lda.,
para aquisição de artigos de papelaria para consumo no expediente da Junta de Freguesia;
€ 60,00 (sessenta euros) – Das despesas de deslocação a participantes no Torneio de
Halterofilismo integrado nas Festas de São Julião;
€ 75,00 (setenta e cinco euros) – A Romão & Romão, Lda., referente ao fornecimento de
lanches a crianças carenciadas na Festa de Natal realizada o Fozcenter;
€ 825,33 (oitocentos e vinte e cinco euros e trinta e três cêntimos) - À Caixa Nacional de
Previdência, referente as descontos efectuados ao pessoal e contribuição da Junta de
Freguesia referente ao mês de Dezembro findo;
€ 1.249,08 (mil duzentos e quarenta e nove euros e oito cêntimos) – Ao Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, referente à contribuição descontada nos pagamentos
efectuados e contribuição da Junta de Freguesia referente ao mês de Dezembro findo;
€ 188,67 (cento e oitenta e oito euros e sessenta e sete cêntimos) – À Caixa Geral de
Depósitos, S.A., referente aos encargos sociais do Presidente do mês de Dezembro de 2006;
€ 17,97 (dezassete euros e noventa e sete cêntimos) - À 1.ª Tesouraria da Fazenda Pública da
Figueira da Foz, referente à importância consignada à A.D.S.E. descontadas nos pagamentos
efectuados no mês de Dezembro findo;
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€ 544,85 (quinhentos e quarenta e quatro euros e oitenta e cinco cêntimos) - À DirecçãoGeral das Contribuições e Impostos, referente ao imposto sobre o rendimento descontado nos
pagamentos efectuados e imposto do selo liquidado no mês de Dezembro de 2006;
€ 200,50 (duzentos euros e cinquenta cêntimos) – A Luís Alexandre dos Santos, pela
aquisição de prémios para o Torneio de Halterofilismo integrado nas Festas de São Julião;
€ 117,67 (cento e dezassete euros e sessenta e sete cêntimos) – A Duplifoz Equipamentos de
Escritórios e Serviços, Lda., referente a aquisição de toner laserjet para impressora da Junta
de Freguesia;
€ 51,61 (cinquenta e um euros e sessenta e um cêntimos) – A Duplifoz Equipamentos de
Escritório e Serviços, Lda., referente à aquisição de tinteiros para impressora Cânon da Junta
de Freguesia;
€40,00 (quarenta euros) – A A. V. M. Costa Comércio de Combustíveis e Pneus, Lda,
referente ao fornecimento de combustível para deslocações em viatura própria ao serviço da
Junta de Freguesia;
€ 280,00 (duzentos e oitenta euros) – À Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA, referente à
renovação da assinatura da 1.ª e 2.ª Séries do Diário da República para o ano de 2007;
€ 87,65 (oitenta e sete euros e sessenta e cinco cêntimos) – A Globalsoft Desenvolvimento
de Software, Lda., referente ao contrato de assistência do mês de Janeiro de 2007 do
software instalado na Junta de Freguesia;
€ 90,75 (noventa euros e setenta e cinco cêntimos) – À Fozcom Produção e Comunicação
Multimédia, SA., pela publicidade da Junta de Freguesia no jornal O Figueirense de
Dezembro de 2006;
€ 90,75 (noventa euros e setenta e cinco cêntimos) – À Tipográfica das Beiras, Lda., pela
publicidade da Junta de Freguesia no jornal Diário de Coimbra do dia 21 de Dezembro de
2006;
€ 290,51 (duzentos e noventa euros e cinquenta e um cêntimos) – A Império Bonança –
Companhia de Seguros, S.A., referente a seguro de acidentes pessoais no período de
05/01/2007 a 05/07/2007;
€ 64,69 (sessenta e quatro euros e sessenta e nove cêntimos) – A Recheio Cash & Carry, SA,
pela aquisição de artigos de higiene e limpeza para as instalações do Jardim de Infância
Conde de Ferreira;
€ 12,50 (doze euros e cinquenta cêntimos) – A Guo Jing, SA, referente à aquisição de
material didáctico para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 3,65 (três euros e sessenta e cinco cêntimos) – A Casa Rádio Papelaria, Livraria e
Equipamentos, Lda., para aquisição de artigos de papelaria para consumo no expediente da
Juta de Freguesia;
€ 2.892,36 (dois mil oitocentos e noventa e dois euros e trinta e seis cêntimos) – Das
remunerações, compensações mensais e senhas de presença aos membros do Executivo,
referentes ao mês de Janeiro de 2007;
€ 2.739,48 (dois mil setecentos e trinta e nove euros e quarenta e oito cêntimos) – Das
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despesas com o pessoal dos quadros privativos da autarquia, referente ao mês de Janeiro de
2007;
€ 46,49 (quarenta e seis euros e quarenta e nove cêntimos) – À TMN Telecomunicações
Móveis Nacionais, S.A., pela facturação do mês de Janeiro de 2007 do Plano Mix;
€ 150,00 (cento e cinquenta euros) – Ao Centro Social São Salvador de Maiorca, para apoio
financeiro nas actividades sociais do centro;
€ 20,00 (vinte euros) – À Figueiradis Sociedade de Distribuição, S.A., para aquisição de
combustível para deslocações em viatura própria ao serviço da Junta de Freguesia;
€ 33,93 (trinta e três euros e noventa e três cêntimos) – A Enigmas Educativos, Unipessoal,
Lda., pela aquisição de artigos escolares para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 45,98 (quarenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos) – À PT.COM Comunicações
Interactivas, eferente à mensalidade do serviço ADSL MEGA no período de contagem de
01/12/2006 a 31/12/2006;
€ 11,95 (onze euros e noventa e cinco cêntimos) – A Mestre Mako Materiais de Construção,
S.A., pelo fornecimento de materiais didácticos para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 235,09 (duzentos e trinta e cinco euros e nove cêntimos) – À EDP Distribuição – Energia,
S.A., pelo consumo de energia eléctrica nas instalações da Junta de Freguesia no período de
03/11/2006 a 02/01/2007;
€ 105,85 (cento e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos) – A Forbo Revestimentos, S.A.,
referente à aquisição de um painel bulletin board para as instalações da Junta de Freguesia;
€ 27,06 (vinte e sete euros e seis cêntimos) – A Maria Filomena Cantante Trovão Lapão,
referente ao fornecimento de artigos escolares para o Jardim de Infância Conde de Ferreira;
€ 447,33 (quatrocentos e quarenta e sete euros e trinta e três cêntimos) – A Sónia Cristina
Ferreira Lopes, pela remuneração do mês de Janeiro de 2007;
€ 3.447,67 (três mil quatrocentos e quarenta e sete euros e sessenta e sete cêntimos) - Das
remunerações, referentes ao mês de Janeiro de 2007 do pessoal contratado e ao serviço da
Junta de Freguesia no Jardim de Infância Conde de Ferreira.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
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Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga
ACTA NÚMERO VINTE E SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOZE DE
FEVEREIRO DE DOIS MIL E SETE.
Aos doze dias do mês de Fevereiro de dois mil e sete, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha - Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Aprovado um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Cerqueira da Rocha. Esta decisão será
comunicada aos familiares.
Os serviços administrativos estão a desenvolver o processo com vista ao concurso de
admissão, como estagiário, de um técnico superior de acção social, no âmbito do PEPAL,
decidindo desde já, proceder-se à constituição do respectivo júri que será presidido pelo
Presidente da Junta de Freguesia e do qual farão parte o Secretário da mesma e o funcionário
Carlos Pelicano. De imediato procedeu-se à discussão dos critérios de selecção. Após várias
propostas verbais, foi consensual a definição de três critérios de selecção, a saber:
• Avaliação curricular;
• Entrevista profissional;
• Inscrição no I.E.F.P.
Relativamente à entrevista profissional, decidiu-se que o júri responsável pela mesma, será o
júri do próprio concurso definido nesta acta, não podendo, durante a entrevista, funcionar
com menos de dois dos seus elementos, incidindo as questões a formular aos candidatos nas
temáticas constantes do anexo I da portaria 1211/2006, a desenvolver genericamente.
Decidido participar nas comemorações dos 30 anos do poder local, expondo algum material
em conjugação com a Câmara Municipal.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
100,00 €, para o II congresso “Exclusão Social”, organizado pela Associação Goltz de
Carvalho.
150,00 €, para as Jornadas Culturais da Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho.
150,00 €, para a “Competição de Matemática” da Escola Dr. João de Barros.
150,00 €, para o prémio literário da Escola Dra. Cristina Torres.
150,00 €, para publicidade na revista “Figueira 21”.
Adquirir cinco livros à Junta de Freguesia dos Moinhos da Gândara.
O Presidente deu conhecimento da atribuição, pela Soporcel, da importância de 300,00 €,
destinados a custear o transporte dos alunos das escolas apara assistirem a um treino da Naval
1.º De Maio.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Dezembro de 2006, nos
quais se registam um total da receita de 345.769,50 € (trezentos e quarenta e cinco mil
setecentos e sessenta e nove euros e cinquenta cêntimos) e total de encargos de 338.728,56 €
(trezentos e trinta e oito mil setecentos e vinte e oito euros e cinquenta e seis cêntimos), que
com o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de
63.436,93 € (sessenta e três mil quatrocentos e trinta e seis euros e noventa e três cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 14.442,06 € (catorze mil
quatrocentos e quarenta e dois euros e seis cêntimos), das quais foram presentes os
respectivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
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respectivas Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO VINTE E SETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE
FEVEREIRO DE DOIS MIL E SETE.
Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e sete, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha - Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Com vista ao apuramento dos candidatos ao estágio no âmbito do PEPAL, o Presidente deu
conhecimento das regras a seguir, decididas pelo júri entretanto constituído. Assim, com base
no curriculum, serão atribuídos três pontos com base na classificação de licenciatura de Grau
V, na área social, distribuídos da seguinte forma: Um ponto de 10 a 13 valores, dois pontos
de 14 a 17 valores e três pontos de 18 a 20 valores. Aos portadores de mestrado, pós
graduação ou curso de formação na área, um ponto. A estágio curricular na área (autarquias
locais) dois pontos; outra área um ponto. A estágio profissional na área, dois pontos; outra
área, um ponto.
Pela inscrição no I.E.F.P. serão atribuídos de um a três pontos, consoante a mesma tenha
menos de três meses, de três a seis meses e mais de seis meses de inscrição.
Pelo funcionário responsável pela contabilidade, foi feito o ponto da situação financeira desta
Junta de Freguesia.
Dado conhecimento, pelo Presidente, do “Projecto Viajante” .
Em organização da Câmara Municipal, esta Junta vai participar na Feira de Artesanato, a
decorrer durante as Festas da Cidade, envolvendo os participantes nas Oficinas Sénior de São
Julião.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
150,00 € à Escola Dr. Bernardino Machado, destinado às Jornadas Culturais.
200,00 € à associação de Pais da Escola Dr. João de Barros, para a cobertura de um pavilhão.
200,00 € aos Lions Clube da Figueira da Foz, para as Jornadas de Teatro Amador.
100,00 € à Secção Desportiva dos Bombeiros Voluntários, para o Passeio TT.
Caso não haja necessidade premente, ficou decidido realizar apenas uma reunião deste
executivo no próximo mês de Março.
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FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Janeiro de 2007, nos
quais se registam um total da receita de 34.119,84 € (trinta e quatro mil cento e dezanove
euros e oitenta e quatro cêntimos) e total de encargos de 19.574,60 € (dezanove mil
quinhentos e setenta e quatro euros e sessenta cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 78.038,72 € (setenta e oito mil e
trinta e oito euros e setenta e dois cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 10.129,74 € (dez mil cento e vinte
e nove euros e setenta e quatro cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga
ACTA NÚMERO VINTE E OITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOZE DE MARÇO
DE DOIS MIL E SETE.
Aos doze dias do mês de Março de dois mil e sete, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda
Mendes Saboga – Vogais, tendo-se verificado a ausência do Tesoureiro Herculano Antunes
Guedelha, que justificou a sua falta.
Decidido solicitar ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia a convocatória
da mesma para o dia 18 de Abril próximo.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 250,00 € ao Ginásio Clube Figueirense, para a aquisição de material destinado à Secção de
Remo;
-100,0 € à Escola Secundária de Cristina Torres, para a realização do Sarau Cultural;
- 100,00 € à Comissão do Curso 4.º ano de Direito da Universidade Internacional da Figueira
da Foz, para o livro e carro de curso;
- 100,00 € a Beirastexto Soc .Editora, SA, para publicidade da Junta de Freguesia no jornal
Diário as Beiras;
- 100,00 € a Rita Nascimento, valor de aquisição de vinte CDs, atendendo à colaboração que
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esta tem dado à Junta de Freguesia;
- 150,00 € a Anabela Vaz, como comparticipação na realização do vídeo das Tradições
Populares da Filarmónica Dez de Agosto e Filarmónica Figueirense;
- Comparticipar com o pagamento de um jantar para quatro ou cinco pessoas ao Núcleo de
Arbitos de Futebol, para uma Palestra no Auditório Municipal;
- Um troféu à União de Sindicatos da Figueira da Foz, para diversas provas desportivas a
levar a efeito no 1.º de Maio.
Pelo Senhor Presidente foi dada a informação dos apoios obtidos para a realização da
Semanada Juventude. Assim:
- 1.000,00 € atribuídos pela CELBI;
- 250,00 € atribuídos pela SOMARO;
- 2.500,00 € atribuídos pela Soc. Figueira Praia, bem como 100 T-Shirts, 100 bonés e um
relógio do próprio casino ao vencedor de cada prova.
Decidido, por unanimidade, não realizar mais qualquer reunião deste executivo durante o
corrente mês, a menos que algum assunto urgente o justifique.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 28 de Fevereiro de 2007, nos
quais se registam um total da receita de 60.325,33 € (sessenta mil trezentos e vinte e cinco
euros e trinta e três cêntimos) e total de encargos de 44.146,40 € (quarenta e quatro mil cento
e quarenta e seis euros e quarenta cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 79.077,36 € (setenta e nove mil e setenta e
sete euros e setenta e dois cêntimos).
CONTA DE GERÊNCIA DA FREGUESIA DE SÃO JULIÃO DA FIGUEIRA DA FOZ,
REFERENTE AO PERÍODO DE UM DE JANEIRO A TRINTA E UM DE DEZEMBRO
DE DOIS MIL E SEIS - Foi presente a conta da responsabilidade do Tesoureiro,
devidamente organizada e documentada, respeitante à gerência de um de Janeiro a trinta e
um de Dezembro de dois mil e seis, pela qual se verifica que o total da RECEITA cobrada
foi de € 345.769,50 (trezentos e quarenta e cinco mil setecentos e sessenta e nove euros e
cinquenta cêntimos), que com o saldo de dotações orçamentais da gerência anterior no valor
de € 54.037,70 (cinquenta e quatro mil e trinta e sete euros e setenta cêntimos), totaliza uma
receita de € 399.807,20 (trezentos e noventa e nove mil oitocentos e sete euros e vinte
cêntimos). Sendo o total da DESPESA efectuada no valor de € 338.728,56 (trezentos e trinta
e oito mil setecentos e vinte e oito euros e cinquenta e seis cêntimos), resulta um SALDO em
numerário de € 61.078,64 (sessenta e um mil e setenta e oito euros e sessenta e quatro
cêntimos), que transita para a gerência seguinte.
Foi também presente a Conta Geral de Operações de Tesouraria, referente ao mesmo
período apresentando um movimento anual de entradas de € 24.912,15 (vinte e quatro mil
novecentos e doze euros e quinze cêntimos), que com o saldo do ano anterior no valor de €
1.312,51 (mil trezentos e doze euros e cinquenta e um cêntimos), totaliza uma receita de €
26.224,66 (vinte e seis mil duzentos e vinte e quatro euros e sessenta e seis cêntimos), sendo
o montante anual de saídas de € 23.866,37 (vinte e três mil oitocentos e sessenta e seis euros
e trinta e sete cêntimos), resulta um saldo que transita para a gerência seguinte no valor de €
2.358,29 (dois mil trezentos e cinquenta e oito euros e vinte e nove cêntimos).
Na sequência de todas as trocas de informações havidas o Executivo, por unanimidade,
deliberou aprovar a Conta de Gerência da Junta de Freguesia relativa ao ano de dois mil e
seis e, submetê-la, nos termos da Lei, à aprovação da Assembleia de Freguesia.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 24.406,29 € (vinte e quatro mil
quatrocentos e seis euros e vinte e nove cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
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ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO VINTE E NOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVE DE ABRIL
DE DOIS MIL E SETE.
Aos nove dias do mês de Abril de dois mil e sete, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Face ao compromisso já assumido com a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários desta cidade, para a exploração do espaço atribuído a esta Junta na Ferira das
Freguesias, foi decidido conceder essa exploração à Associação Naval 1.º de Maio no
próximo ano, tendo em conta o pedido desta Associação para o ano em curso.
Foi decidido prorrogar o contrato com a Associação de Desenvolvimento da Figueira da Foz
para a limpeza das instalações desta Junta de Freguesia.
Perante o pedido de apoio em material diverso feito pelo Núcleo de Árbitos de Futebol da
Figueira da Foz, decidiu-se não ser de conceder por não se enquadrar no tipo de apoios a
prestar por esta Junta.
Em face das informações prestadas pelo funcionário encarregado da contabilidade, decidiu-se
pela necessidade de proceder a uma alteração orçamental da despesa no valor de 7.500,00 €
(sete mil e quinhentos euros).
Decidido proceder ao pagamento do abono de família à funcionária desta junta, Ana Cristina
Parracho Lobo, referente ao período de 01 de Janeiro de 2006 a 28 de Fevereiro de 2007.
Pelo Presidente foi dado conhecimento da assinatura do contrato de trabalho com a Técnica
Superior de Serviços Sociais, Sónia Lopes, válido por um ano, no âmbito do PEPAL.
Decidido, por unanimidade, enviar, à comunicação social, uma resposta a algumas questões
levantadas pelo Vereador Sr. Elísio Oliveira relativamente à Freguesia de São Julião.
Decidido, a partir desta data, não proceder à aquisição de livros aos Clubes de serviços,
atendendo à finalidade da acção dos mesmos, salvo casos pontuais.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 100,00 € à Associação Viver em Alegria, para aquisição de livros;
- 100,00 € ao Kiwanis Clube da Figueira da Foz, para aquisição de livros.
Decidido, por unanimidade, não realizar mais qualquer reunião deste executivo durante o
corrente mês, a menos que algum assunto urgente o justifique.

83

PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 22.574,20 € (vinte e dois mil
quinhentos e setenta e quatro euros e vinte cêntimos), das quais foram presentes os
respectivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
respectivas Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO TRINTA – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETE DE MAIO DE DOIS
MIL E SETE.
Aos sete dias do mês de Maio de dois mil e sete, na sede da Junta de Freguesia de São Julião
da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de Freguesia com
a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho - Presidente, Mário
da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro, Mauro Filipe
Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Aprovado um voto de pesar pelo falecimento da mãe do Presidente da Junta de Freguesia de
Tavarede. Decidido comunicar este acto ao referido Presidente.
Analisadas as declarações do Presidente da Filarmónica Dez de Agosto, transcritas na
comunicação social, foram, por todos, repudiadas por serem consideradas injustas para com
esta Junta.
Pelo Presidente foi dado conhecimento do cancelamento do contrato de trabalho de uma
colaboradora a prestar serviço na Escola do Viso, aí colocada no âmbito do POC. Este
cancelamento foi da iniciativa da própria colaboradora.
Foi este Executivo informado da intenção da Câmara Municipal em negociar, com a
concessionária da gasolineira BP, o alargamento do prazo de concessão de exploração por
mais um ano e meio, com a contrapartida dessa concessionária construir a rotunda junto da
mesma. O Presidente transmitiu ao Vereador encarregue do caso, que esta Junta encara essa
construção como solução de recurso e nunca como definitiva.
Foi registado um agradecimento à CELBI pela oferta de um computador por esta empresa à
Junta.
A pedido da Câmara Municipal, foi aceite oferecer uma refeição a duas Tunas aquando da
realização do Festival de Tunas desta cidade.
Decidido liquidar, à empresa Avideo, as importâncias de 308,55 € e 166,50 €, referentes,
respectivamente, à aquisição de sete vídeos para oferecer a patrocinadores no âmbito da
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semana da juventude, e à edição de um vídeo sobre as tradições populares desta Freguesia.
Decidido a impressão de um rodapé no Diário de Coimbra, no valor de 100,00 € acrecido de
IVA.
Decidido adquirir 25 exemplares de uma brochura a “Tubo d’Ensaio”, sobre a história
recente do período antes do 25 de Abril, no total de 100,00 €, a fim de ser distribuído pelas
escolas desta freguesia.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 500,00 € à Filarmónica Figueirense, não só como contributo pela sua participação no
aniversário do padroeiro da Freguesia, como em próximo espectáculo a realizar na Ferira das
Freguesias.
- 80,00 € à Associação Coração Feliz – Crianças com doenças Cardíacas correspondente ao
valor de duas refeições que esta Junta pagaria caso participasse no jantar organizado, no
Casino, por aquela associação.
- 150,00 € à Associação Juvenil Airsoft e Aventura da Figueira da Foz (AJAAFF), destinado
a concluir os formalismos legais com a sua criação.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Março de 2007, nos
quais se registam um total da receita de 79.318,71 € (setenta e nove mil trezentos e dezoito
euros e setenta e um cêntimos) e total de encargos de 68.552,69 € (sessenta e oito mil
quinhentos e cinquenta e dois euros e sessenta e nove cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 73.530,94 € (setenta e três mil
quinhentos e trinta euros e noventa e quatro cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 12.357,55 € (doze mil trezentos e
cinquenta e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos), das quais foram presentes os
respectivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
respectivas Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO TRINTA E UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E UM DE
MAIO DE DOIS MIL E SETE.
Aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e sete, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
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Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha - Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia - Vogal, tendo-se verificado a ausência do Vogal Lucinda
Mendes Saboga, que justificou a sua falta.
Pelo responsável da contabilidade desta Junta foi feito o ponto da situação financeira.
Foi unanimemente aceite a sugestão do Presidente, para que se conceda o prazo até
Novembro próximo, ao autor da monografia da freguesia, para a sua conclusão, tendo em
atenção os diversos adiamentos propostos pelo autor.
Decidido proceder à pintura do muro defronte da praça de touros.
Pelo Presidente foi dado conhecimento da aprovação, pelo Instituto Português da Juventude,
do Programa OTL – Longa Duração, para apoio do projecto “Dar a Mão”, da iniciativa desta
Junta, para um período de três meses, para dois jovens, três horas diárias.
Decidido inserir uma pequena mensagem no jornal “O Figueirense” alusiva ao Dia Mundial
da Criança, no valor de 125,00 € a que acrescerá o IVA.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 150,00 € ao Sporting Clube Figueirense, destinado ao Torneio dos Santos Populares. Em
virtude de por lapso, não ter sido atribuída qualquer importância relativamente ao ano
anterior, foi nesta data, feita a atribuição de igual verba – 150,00 €.
- 150,00 € à Associação Naval 1.º de Maio destinada ao 46.º Convívio de Remadores e
Timoneiros.
- 125,00 € à Associação Naval 1.º de Maio destinada à II Figueira CUP.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Abril de 2007, nos quais
se registam um total da receita de 124.406,38 € (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e seis
euros e trinta e oito cêntimos) e total de encargos de 91.126,89 € (noventa e um mil cento e
vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 95.981,14 € (noventa e cinco mil
novecentos e oitenta e um euros e catorze cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 12.781,61 € (doze mil setecentos
e oitenta e um euros e sessenta e um cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga
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ACTA NÚMERO TRINTA E DOIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE JUNHO
DE DOIS MIL E SETE.
Aos onze dias do mês de Junho de dois mil e sete, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
O Presidente informou que o Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia marcou a
reunião dessa Assembleia para o próximo dia 20.
Informou, igualmente, que está marcada uma reunião conjunta dos Presidentes das Juntas de
Freguesia de São Julião, Buarcos, Tavarede e Vila Verde com a Empresa Websys, para
análise da proposta desta empresa no sentido de elaborar o site para esta Freguesia e
implementar outros serviços informáticos tendentes a agilizar os procedimentos
administrativos.
Informou, ainda, do pedido, via Câmara Municipal, apresentado pela Associação dos Jardins
Escola João de Deus, no sentido de a autarquia ceder parte do espaço do Jardim existente nas
traseiras do Jardim Escola desta cidade, para construção de um mini polidesportivo. Decidido
averiguar todos os contornos da possível cedência, tendo em conta o interesse das crianças,
por um lado, e por outro, o interesse público, atendendo ao carácter privado daquela
Associação.
Decidido inserir publicidade da freguesia em 1/8 de página, no jornal “O Figueirense”, no
valor de 125,00 € acrescido de IVA.
Decidido atribuir troféus às seguintes associações:
- Sporting Clube Figueirense, para o Torneio Internacional “Santos Populares”.
- Escuteiros Marítimos de São Pedro, destinado ao Raly Paper.
- Ginásio Clube Figueirense, para o torneio triangular de natação.
- Ginásio Clube Figueirense, para o Torneio de Basquetebol “Rui Roxo”.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Maio de 2007, nos quais
se registam um total da receita de 144.756,80 € (cento e quarenta e quatro mil setecentos e
cinquenta e seis euros e oitenta cêntimos) e total de encargos de 115.129,92 € (cento e quinze
mil cento e vinte e nove euros e noventa e dois cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 92.586,31 € (noventa e dois mil
quinhentos e oitenta e seis euros e trinta e um cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 26.793,63 € (vinte e seis mil
setecentos e noventa e três euros e sessenta e três cêntimos), das quais foram presentes os
respectivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
respectivas Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
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Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO TRINTA E TRÊS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVE DE JULHO
DE DOIS MIL E SETE.
Aos nove dias do mês de Julho de dois mil e sete, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
O Funcionário responsável pela contabilidade fez o ponto da situação financeira, concluindose pela sua estabilidade.
Decidido fazer uma só reunião no corrente mês, a actual, e outra no mês de Agosto próximo,
desde que não haja qualquer situação urgente que justifique outras reuniões. A reunião do
próximo mês fica já agendada para o dia vinte.
Da voluntária responsável pela actividade do artesanato e artes decorativas das Oficinas
Sénior, foi recebida comunicação do fim da sua colaboração dessa actividade com esta Junta
de Freguesia.
Da exposição e acção de venda dos artigos da secção de artesanato das Oficinas Sénior, na
feira das Festas de São João, resultou a verba de 377,32 €, que fica depositada nesta Junta,
destinada a despesas daquela secção.
Decidido exarar em acta, com comunicação aos respectivos familiares, um voto de pesar pelo
falecimento de Rita Lopes, Dr. Armando Garrido e Prudência Marques, elemento das
Oficinas Sénior.
Decidido participar, em parceria com a Câmara Municipal, no festival de bandas, a realizar
no próximo mês de Agosto.
Decidido assinar e participar nas acções decorrentes do protocolo tripartido, Junta de
Freguesia, Câmara Municipal e Magenta.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 100,00 € à Sociedade Filarmónica Dez de Agosto, para deslocação ao programa SIC.
- 250,00 € à Federação Nacional de Futvoleil, destinado ao Campeonato Nacional de
Futevolei.
- 300,00 € à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, para fazer face a despesas
realizadas pela Sociedade Filarmónica Figueirense e Imperial Neptuna, aquando da sua
participação na Feira das Freguesias.
- 150,00 € ao Grupo Recreativo Escola de Samba, destinado ao Festival Internacional de
Buarcos – Samba/2007.
. 2 troféus à Escola Dr. João de Barros, destinados à acção levada a cabo pelo departamento
de matemática.
- 2 troféus à Associação Império Jovem, destinado ao Torneio de Futsal.
- À solicitação das respectivas publicações e por divulgação da freguesia, foram atribuídas as
seguintes verbas:
- 80,00 € acrescido de IVA à Voz da Figueira.
- 80,00 € acrescido de IVA a Correio da Figueira.
- 70,00 € acrescido de IVA a As Beiras.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Junho de 2007, nos
quais se registam um total da receita de 153.440,81 € (cento e cinquenta e três mil
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quatrocentos e quarenta euros e oitenta e um cêntimos) e total de encargos de 139.457,32 €
(cento e trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta e sete euros e trinta e dois cêntimos), que
com o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de
81.925,04 € (oitenta e um mil novecentos e vinte e cinco euros e quatro cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 29.926,45 € (vinte e nove mil
novecentos e vinte e seis euros e quarenta e cinco cêntimos), das quais foram presentes os
respectivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
respectivas Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO TRINTA E QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE
AGOSTO DE DOIS MIL E SETE.
Aos vinte dias do mês de Agosto de dois mil e sete, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Pelo Presidente foi dado conhecimento da situação financeira, constatando-se a sua
estabilidade onde todas as rubricas se encontram com os saldos dentro do orçamentado.
Decidido alterar a aplicação financeira domiciliada no BPN com o intuito de melhorar a sua
rentabilidade.
Por solicitação da Associação Naval 1.º de Maio, foi decidido renegociar o Protocolo com
este clube na tentativa de o melhorar.
Tendo em atenção a necessidade de apoio, foi decidido adquirir algum material de escritório
à associação “AJUDEF” que se dedica à ajuda de deficientes.
Pelo Presidente foi dado conhecimento da comunicação de um voto de pesar aos familiares
do Senhor Dr. Pires de Azevedo, grande colaborador desta Junta de Freguesia, e do Senhor
Albano Simões Querido, elemento da brigada de trabalhadores destacada nesta Junta. Por
todos os elementos foi apoiada esta atitude.
A fim de poder fazer a outorga da escritura de venda do prédio urbano sito na Rua José
Jardim, n.º 5 a 9, propriedade desta Junta, foi, por unanimidade, concedido poderes ao
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Presidente desta Junta de Freguesia, Vítor Manuel Silva Coelho, para a realização desse acto.
Discutido, genericamente, as atribuições desta Junta relativamente a algumas competências
para a realização de trabalhos ou obras a efectuar na Freguesia, bem como os respectivos
apoios financeiros para a sua concretização. Por todos foi posta a tónica na necessidade e
alguma descentralização, por parte da Câmara Municipal, na certeza de uma melhor
aplicação desses apoios.
Decidido, por indicação da Câmara Municipal - Dra. Margarida Viana, e do agrupamento de
Escolas - Professora Isabel, proceder à renovação dos contratos às seis funcionárias a prestar
serviço no Jardim de Infância Conde de Ferreira. Com essa finalidade foi consultado o
departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal o qual, através do Dr. Miguel
Ribeirinho, informou que esta Junta de Freguesia poderia proceder a novo aditamento ao
contrato já celebrado com aquelas funcionárias.
Decidido proceder à liquidação da importância de 100,00 €, acrescida de IVA, ao Diário de
Coimbra, que, sem autorização prévia deste Executivo, incluíra, um rodapé, publicidade a
esta Freguesia. Alertada essa entidade, que, a acontecer de novo, esta Junta não procederá a
qualquer pagamento.
Decididos os seguintes apoios:
- 125,00 € a Tubo de Ensaio, para comparticipar nas despesas de deslocação de algumas
bandas a Espinho com destino a um Concerto de Bandas.
- 150,00 € à Confraria Gastronómica do Arroz e do Mar para a realização do seu IV Capítulo,
com a presença de algumas congéneres Nacionais e Estrangeiras.
- Troféu à Comissão Organizadora do 35.º Encontro da Malta do Viso.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Julho de 2007, nos quais
se registam um total da receita de 189.073,68 € (cento e oitenta e nove mil e setenta e três
euros e sessenta e oito cêntimos) e total de encargos de 164.697,90 € (cento e sessenta e
quatro mil seiscentos e setenta e três euros e noventa cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 89.354,83 € (oitenta e nove mil
trezentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e três cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 26.742,19 € (vinte e seis mil
setecentos e quarenta e dois euros e dezanove cêntimos), das quais foram presentes os
respectivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
respectivas Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga
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ACTA NÚMERO TRINTA E CINCO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZ DE
SETEMBRO DE DOIS MIL E SETE.
Aos dez dias do mês de Setembro de dois mil e sete, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda
Mendes Saboga – Vogais, tendo-se verificado a ausência do Tesoureiro Herculano Antunes
Guedelha, que justificou a sua falta.
Pelo funcionário responsável pela contabilidade foram prestadas informações sobre a
situação financeira desta Junta, tendo-se concluído pela sua estabilidade. Foi sugerida a
necessidade de uma revisão orçamental em consequência de alterações em algumas rubricas
tanto à receita como à despesa.
Dado conhecimento, pelo Presidente, da alteração da aplicação financeira, domiciliada no
BPN, que passará a ser remunerada acima de 4 % ao ano.
Decidido solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia a convocatória da
respectiva Assembleia para o dia 26 do corrente mês.
Foi manifestada a necessidade e recomendar aos serviços administrativos desta Junta que
adoptem tratamento absolutamente igualitário relativamente às duas candidaturas à
presidência da Comissão Política Concelhia do PSD, no caso de pedido de atestados de
residência.
Decidido os seguintes apoios:
- 140,00 € a César Sport Gym, para comparticipar as despesas com a vigilante do pavilhão
onde decorreu o 2.º Campeonato de Jin Jitsu.
- 250,00 € a Tubo de Ensaio, a fim de compensar esta associação pela verba reduzida apurada
no Festival de Bandas, verba essa destinada à compensação do estúdio para cada banda.
- 150,00 € ao Ginásio Clube Figueirense, para apoio na deslocação de dois atletas de alta
competição à Croácia.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 11.492,84 € (onze mil
quatrocentos e noventa e dois euros e oitenta e quatro cêntimos), das quais foram presentes os
respectivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
respectivas Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga
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ACTA NÚMERO TRINTA E SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E QUATRO
DE SETEMBRO DE DOIS MIL E SETE.
Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro de dois mil e sete, na sede da Junta de Freguesia
de São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia - Vogal, tendo-se verificado a ausência da Vogal Lucinda
Mendes Saboga, que justificou a sua falta .
Por todos os elementos foi feita uma análise genérica da proposta apresentada por WEBSYS,
no sentido da informatização dos diversos serviços administrativos, a fim de aliviar esses
serviços e prestar melhor apoio aos fregueses.
Decidido, unanimemente, aplicar uma coima de 150,00 € a António Manuel Gonçalves, em
virtude de não ter registado um canídeo sua pertença. Para o efeito foi nomeada instrutora do
processo a funcionária desta Junta Ana Cristina.
Decidido convocar uma conferência de imprensa para o dia 20 do próximo mês, a fim de
divulgar a acção de sensibilizar a população em geral para a limpeza dos dejectos canídeos.
Decidido os seguintes apoios:
- 150,00 € a Tukatina para apoio à realização do II FESTUK.
- Apoio logístico, bem como uma verba de 39,00 €, a um grupo de motards do concelho da
Figueira da Foz, para uma concentração dos mesmos e passeio pelo concelho.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Agosto de 2007, nos
quais se registam um total da receita de 210.156,81 € (duzentos e dez mil cento e cinquenta e
seis euros e oitenta e um cêntimos) e total de encargos de 189.062,96 € (cento e oitenta e
nove mil e sessenta e dois euros e noventa e seis cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 85.216,38 € (oitenta e cinco mil
duzentos e dezasseis euros e trinta e oito cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 11.183,77 € (onze mil cento e
oitenta e três euros e setenta e sete cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga
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ACTA NÚMERO TRINTA E SETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OITO DE
OUTUBRO DE DOIS MIL E SETE.
Aos oito dias do mês de Outubro de dois mil e sete, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Pelo funcionário desta Junta foi feito o ponto da situação financeira a 30 de Setembro
passado, verificando-se um saldo de 78.455,99 €. Foi feita uma alteração orçamental com
reforço de verbas.
Aprovado, por unanimidade, a isenção de pagamento de taxas em atestados comprovativos da
situação financeira de agregados familiares.
Não foi concedido o apoio solicitado pela revista “Figueira 21”, como publicidade, seguindo
o critério adoptado para todas as outras publicações.
Não foi concedido o pedido do Grupo de Instrução Sport para a oferta de troféus, atendendo
ao critério adoptado para todas as colectividades não sedeadas nesta freguesia.
Decidido os seguintes apoios:
- 150,00 € à Associação dos Antigos Alunos, Professores e Funcionários da Escola
Secundária Dr. Bernardino Machado, para a realização do seu 22.º Aniversário.
- 150,00 € ao Grupo 30 de Escoteiros, para apoio as suas actividades.
- 250,00 € à Assembleia Figueirense, destinado à realização do seu IV Festival Internacional
de Xadrez da Figueira da Foz.
- 54,00 € ao Núcleo de Árbitos de Futebol da Figueira da Foz, destinado ao pagamento de
quatro jantares, aquando da palestra organizada pelo núcleo.
- 170,00 € a Avídeo para a edição de um vídeo historiando o Coliseu Figueirense.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 6.934,25 € (seis mil novecentos e
trinta e quatro euros e vinte e cinco cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga
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ACTA NÚMERO TRINTA E OITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E DOIS
DE OUTUBRO DE DOIS MIL E SETE.
Aos vinte e dois dias do mês de Outubro de dois mil e sete, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Perante a sugestão feita ao Presidente desta Junta, por alguns comerciantes, para que se tente
organizar na freguesia alguma animação por altura da Quadra Natalícia que se avizinha, foi
decidido contactar a Associação Comercial e Industrial desta Cidade a fim de conhecer a sua
posição sobre esta matéria.
Face a vários protestos de alguns fregueses, principalmente os pais das crianças que
frequentam a Escola do Ensino Básico do Viso, descontentes com a instalação de uma antena
de operadora de telecomunicações, o Presidente desta Junta tomou algumas providências
junto à Câmara Municipal e apoiou a posição desses pais em reunião havida na própria
escola. Concluiu-se, contudo, na discussão deste tema, que a Câmara Municipal é a única
entidade com autoridade na matéria.
Dado conhecimento, pelo Presidente, de uma proposta para a instalação de sistema
informático nesta Junta, apresentada pala Globalsoft, a fim de agilizar os serviços. Foi
decidido aceitar esta proposta em detrimento da proposta apresentada pala Websys, por se
considerar aquela mais vantajosa.
Decidido atribuir o seguinte apoio:
- 150,00 € a Magnum Praxis Concilii, destinado a ajuda na semana do caloiro.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Setembro de 2007, nos
quais se registam um total da receita de 224.665,99 € (duzentos e vinte e quatro mil
seiscentos e sessenta e cinco euros e noventa e nove cêntimos) e total de encargos de
210.146,32 € (duzentos e dez mil cento e quarenta e seis euros e trinta e dois cêntimos), que
com o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de
78.455,99 € (setenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco euros e noventa e nove
cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 11.674,83 € (onze mil seiscentos
e setenta e quatro euros e oitenta e três cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
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Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO TRINTA E NOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOZE DE
OUTUBRO DE DOIS MIL E SETE.
Aos doze dias do mês de Outubro de dois mil e sete, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais .
Pelo Presidente foi apresentada uma proposta, recebida nesta Junta, para a realização do
Tunning durante dois dias, nesta cidade. Foram expendidas algumas opiniões e feitas
algumas sugestões no sentido da envolvência da Câmara Municipal já que, para além do
evento extrapolar as possibilidades da própria Junta, será, segundo opinião geral, um
acontecimento que movimentará milhares de pessoas durante um fim de semana.
Decidido, unanimemente, um voto de pesar pelo falecimento da Deputada Municipal Amélia
Guímaro. Este voto será comunicado à Família.
Decidido um voto de louvor ao grupo de voluntários que integram “A Força e a Magia das
Palavras”, que fazem parte das Oficinas Sénior desta Junta, pelo esforço dispendido não
ensaios e pela excelente representação que levaram a cabo, durante algumas horas, no
Auditório do Museu, integrada na Comemorações do 5.º Aniversário da Bolsa do
Voluntariado.
Perante o pedido apresentado pela empresa “Euroexemplo” para a cedência de espaço na
sede desta Junta com destino a ministrar cursos de formação, foi, unanimemente, decidido
não autorizar cedências a empresas que persigam o lucro, contrariamente a autorizações
pontuais, desde que haja disponibilidade, a instituições sem fins lucrativos.
Discutido, genericamente, o programa provisório, apresentado pela Câmara Municipal, para
as comemorações do bicentenário da Guerra Peninsular. Foram feitas algumas sugestões no
sentido de melhorar esse programa, dando-lhe, em especial, maior visibilidade e envolvência
junto da população, bem como a abertura, ao público, do Forte de Santa Catarina.
Encarregou-se o Presidente de transmitir à Câmara Municipal todas estas sugestões.
Concedidos os seguintes apoios:
- 150,00 € à Escola Dra. Cristina Torres, para a sua Semana Cultural.
- 175,00 € a Cação Biscaia para a edição da brochura sobre a história da cidade – Entre a
Praça Velha e o Mercado.
- 2 troféus à Sociedade Filarmónica Figueirense para o Torneio de Sueca.
- 1 troféu ao C.C.D. da C.M.F.F. para a sua actividade desportiva.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 10.499,75 € (dez mil quatrocentos
e noventa e nove euros e setenta e cinco cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
95

assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO QUARENTA – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE
NOVEMBRO DE DOIS MIL E SETE.
Aos vinte e seis dias do mês de Novembro de dois mil e sete, na sede da Junta de Freguesia
de São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga - Vogais.
Relativamente à situação financeira desta Junta, foi transmitida, pelo Presidente, a
informação de que tudo está dentro da normalidade, havendo necessidade de definir, dentro
de dias, as acções que este Executivo pensa desenvolver no próximo ano, a fim de serem
abertas as rubricas para se dotarem das necessárias verbas.
Discutido, genericamente, a colocação de uma árvore de Natal na Praça Velha, em
colaboração com alguma imprensa sedeada na zona, e as implicações e dificuldades técnicas
apresentadas pela Câmara Municipal. Discutido, ainda, o projecto de orçamento apresentado
pela Câmara Municipal para esta Junta que fica muito aquém do que são as realizações
reivindicadas por este Executivo.
Delineada a acção final para a cerimónia de entrega dos prémios escolares aos melhores
alunos do ensino básico, que este ano será realizada na Escola Dr. João de Barros.
Face a um pedido, já chegado, por um órgão de comunicação social, com a finalidade de
inserir publicidade de fim de ano, foi decidido atribuir 150,00 €, acrescido de IVA, verba
máxima a atribuir a todos os pedidos que, para o mesmo efeito, cheguem no futuro.
Recebida uma proposta do autor da monografia, segundo o qual, o mesmo se compromete a
entrega-la até ao final de Fevereiro, abdicando de metade da verba que ainda tem a haver.
Após comentários de todos, focalizados nos sucessivos adiamentos e nos constantes pedidos
desta Junta para a finalização desse trabalho, foi, unanimemente, aceite essa proposta.
Decidido colaborar com o Genbukau Ninpo Bugei – Figueira da Foz Dojo, a pedido deste
clube, no sentido de apoio logístico e pagamento das horas ao encarregado do pavilhão da
Escola Dr. Joaquim de Carvalho.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Outubro de 2007, nos
quais se registam um total da receita de 261.892,08 € (duzentos e sessenta e um mil
oitocentos e noventa e dois euros e oito cêntimos) e total de encargos de 226.985,16 €
(duzentos e vinte e seis mil novecentos e oitenta e cinco euros e dezasseis cêntimos), que
com o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de
98.544,28 € (noventa e oito mil quinhentos e quarenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 16.929,99 € (dezasseis mil
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novecentos e vinte e nove euros e noventa e nove cêntimos), das quais foram presentes os
respectivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
respectivas Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO QUARENTA E UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZ DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E SETE.
Aos dez dias do mês de Dezembro de dois mil e sete, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda
Mendes Saboga – Vogais, tendo-se verificado a ausência do Tesoureiro Herculano Antunes
Guedelha, que justificou a sua falta .
A fim de poder fazer a outorga da escritura de rectificação do prédio urbano sito na Rua José
Jardim, n.º 5 a 9, propriedade desta Junta, inscrito na matriz sob o artigo n.º 1099 da
Freguesia de São Julião da Figueira da Foz e descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial
da Figueira da Foz, foi, por unanimidade, concedido poderes ao Presidente desta Junta de
Freguesia, Vítor Manuel Silva Coelho, para a realização desse acto.
Pelo grupo de seniores designados de “A Força e a Magia da Palavra” foi doado um livro e
prato de porcelana que lhes foi oferecido pela Câmara Municipal do Cadaval, aquando de
visita deste grupo a essa vila para um pequeno espectáculo, e que ficará a fazer parte do
espólio desta Junta.
Decidido organizar, nesta sede, um lanche para convívio, dirigido a todos os voluntários que,
durante o ano, colaboraram com esta Junta, onde será oferecida, a todos, uma pequena
lembrança.
Decidido elaborar uma curta comunicação dirigida a alguns sectores do comércio da nossa
freguesia, no sentido da colaboração dos mesmos na oferta de uma pequena lembrança a ser
entregue a todas as crianças, oriundas de famílias desfavorecidas, no próximo dia 22.
Decidido encarregar o Presidente, para que, junto da Delegação Regional da Cultura do
Centro, tente a concessão de apoio para a edição da monografia de São Julião.
Integrado nos festejos de Natal e da comemoração do padroeiro da freguesia, foi decidido
organizar um passeio pelo concelho, dirigido à população sénior, seguido de almoço e chá
dançante.
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Decidido apoiar, na aquisição de algum material, um grupo de fregueses que se organizaram
para a montagem de um carro alegórico cujo tema é “Salvem o Castelo Eng. Silva”.
Pelo Presidente foi dado conhecimento da forma como decorreu a reunião com a Associação
Comercial e Industrial desta cidade, informando da indisponibilidade dessa associação em
participar ou contribuir para qualquer acção a desenvolver na cidade nesta quadra natalícia,
argumentando ter outros planos para o sector do comércio local.
Decidido inserir publicidade dentro dos seguintes valores:
- 100,00 €, acrescido de IVA, a Diário de Coimbra destinado ao trabalho sobre os 125 anos
dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz.
- 100,00 €, acrescido de IVA, ao jornal “As Beiras” para publicar votos de Boas Festas.
- 30,00 €, acrescido de IVA, a “A Voz da Figueira” para votos de Boas Festas.
- 85,00 €, acrescido de IVA, ao jornal “O Figueirense” para o suplemento Especial Natal.
- 125,00 €, acrescido de IVA, a Géneros Humanos – Comunicação, Lda., para inserção de
Boas Festas na revista “Figueira 21”.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 200,00 € ao Ginásio Clube Figueirense, destinado ao V Torneio Internacional de Masters
em Halterofilismo.
- 100,00 € ao Grupo 30 dos Escuteiros de Portugal, para as suas actividades correntes.
- 200,00 €, acrescido de IVA, a Raul’s Photos, para comparticipar parte das despesas com as
fotografias do Festival de Bandas.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Novembro de 2007, nos
quais se registam um total da receita de 277.466,33 € (duzentos e setenta e sete mil
quatrocentos e sessenta e seis euros e trinta e três cêntimos) e total de encargos de 252.870,98
€ (duzentos e cinquenta e dois mil oitocentos e setenta euros e noventa e oito cêntimos), que
com o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de
89.291,65 € (oitenta e nove mil duzentos e noventa e um euros e sessenta e cinco cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 58.050,96 € (cinquenta e oito mil
e cinquenta euros e noventa e seis cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

98

ACTA NÚMERO QUARENTA E DOIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CATORZE
DE JANEIRO DE DOIS MIL E OITO.
Aos catorze dias do mês de Janeiro de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro e
Lucinda Mendes Saboga – Vogal, tendo-se verificado a ausência do Vogal Mauro Filipe
Rodrigues Correia, que justificou a sua falta .
Pelo funcionário responsável pela contabilidade foi prestada informação sobre o saldo a 31
de Dezembro de 2007, que era de 16.605,20 €.
Pelo Presidente foi feito o ponto da situação sobre o equipamento informático implementado
nesta sede focando a necessidade de rentabilizar este equipamento, colocando-o em pleno
funcionamento já que, diz, não faz sentido não o rentabilizar depois do investimento que se
fez com o mesmo. Assim, a prioridade é arrancar o mais rápido possível com a elaboração do
site e com o balcão virtual. Por todos os elementos foi expendida a opinião concordante, pela
necessidade da rentabilização do equipamento.
Discutida a possibilidade de organizar a II Semana da Juventude que poderá ser no fim do
ano lectivo, coincidindo com o Campeonato da Europa de Futebol.
Discutida, igualmente, a possibilidade de pôr de pé a Semana da Saúde, ou Expo Saúde, com
o apoio de uma instituição sem fins lucrativos. Sugerido pelo Presidente, e aceite, organizá-la
no último fim de semana de Maio. Decidido solicitar o apoio logístico e o espaço à Câmara
Municipal.
Aprovada uma moção de rejeição contra a intenção governamental de alterar a Lei Eleitoral
dos Órgãos das Autarquias Locais, condicionando o papel interventivo dos Presidente das
Juntas nas Assembleias Municipais.
Tendo sido solicitado apoio à Caixa Geral de Depósitos para acções de índole social e
comemorações do padroeiro, foi, por essa Instituição de Crédito, atribuído o valor de 700,00
€.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 500,00 € ao Grupo Coral David de Sousa, pela sua participação nas comemorações de São
Julião.
- 500,00 € à Paróquia de São Julião pela sua envolvência nas comemorações do padroeiro da
Freguesia.
- 400,00 € à Filarmónica Dez de Agosto, para os Autos Pastoris.
- 120,00 € à Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, destinado às Jornadas Culturais.
- 120,00 € à Comissão do Curso de Direito da U.I.F.F., para a festa da Queima das Fitas.
- 100,00 € à Associação Portuguesa de Deficientes, para ajuda na sua Festa de Natal.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 12.811,37 € (doze mil oitocentos
e onze euros e trinta e sete cêntimos), das quais foram presentes os respectivos documentos
justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas Ordens de
Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.

99

Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO QUARENTA E TRÊS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E
OITO DE JANEIRO DE DOIS MIL E OITO.
Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Pelo funcionário encarregue da contabilidade foi prestada a informação de que não houve
alteração à situação financeira desta Junta.
Proposto pelo Presidente, e aprovado por unanimidade, um voto de pesar pelo falecimento da
esposa de Joaquim Barraca, Secretário da Assembleia Municipal.
Decidido instituir um prémio escolar, em homenagem à Dra. Natércia Crisanto, prémio esse
que poderá ser atribuído ao melhor trabalho, na área da história, apresentado por alunos do
12.º ano das escolas que servem esta freguesia. Deverá para o efeito, elaborar-se um
regulamento.
Discutido por todos os elementos a questão da publicidade em papel, distribuída casa a casa,
e que conspurca toda a cidade.
Decidido aproveitar o voluntariado da associação “Temperança” e organizar a Expo-Saúde.
Esta junta, face ao acordado com essa associação, só terá de apresentar o espaço e respectivo
mobiliário e prestar todo o apoio logístico, incluindo publicidade e algum material médico
para a medição de níveis da diabetes e do colesterol.
Decidido avançar para a realização da II Semana da Juventude a ter lugar no período de 17 a
22 de Março.
Decidido não apoiar os seguintes eventos por não se reconhecer o interesse dos mesmos:
“11.ª Ronda dos Castelos da Linha do Mondego 2008”; “Mister Biquini Fig. Foz”; “Miss
Biquini Fig. Foz”; “Feira Ibérica de Turismo e Mar” e “Fitmar”.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 120,00 € César Sport Gimny para custear as despesas com o funcionário da Escola Dr.
Joaquim de Carvalho no torneio a realizar nessa escola.
- 200,00 € Lions Clube da Figueira da Foz, para a realização das Jornadas de Teatro Amador.
- 25,00 € Ao jornal “Ler”, de distribuição gratuita, para inserção do logótipo desta Junta.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Dezembro de 2007, nos
quais se registam um total da receita de 319.581,83 € (trezentos e dezanove mil quinhentos e
oitenta e um euros e oitenta e três cêntimos) e total de encargos de 315.421,94 € (trezentos e
quinze mil quatrocentos e vinte e um euros e noventa e quatro cêntimos), que com o saldo da
gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 67.307,43 € (sessenta e
sete mil trezentos e sete euros e quarenta e três cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
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presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 3.988,52 € (três mil novecentos e
oitenta e oito euros e cinquenta e dois cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO QUARENTA E QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE
FEVEREIRO DE DOIS MIL E OITO.
Aos onze dias do mês de Fevereiro de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Pelo funcionário responsável pela contabilidade foi feito o ponto da situação financeira desta
Junta. Focada, em especial, a dívida da Câmara Municipal para com esta Junta que continua a
aumentar constantemente e que neste momento já se situa acima dos 25.000,00 €.
Discutido, genericamente, a situação do pessoal colocado nas escolas, cuja responsabilidade é
desta Junta, atendendo à proximidade do final do seu contrato.
Aprovado um voto de agradecimento a um grupo de moradores do Bairro da Bela Vista, pelo
seu envolvimento no desfile de Carnaval, onde, através de carro alegórico, denunciaram
alguns problemas existentes na freguesia.
Decidido subscrever a assinatura anual do jornal “Correio da Figueira”, já que esta Junta
continua a recebê-lo semanalmente, apesar de nunca ter procedido a qualquer liquidação para
esse facto.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 120,00 € ao Núcleo de Estágio de Educação Física da Escola Dr. Bernardino Machado para
a acção “Educação para a Saúde”.
- 396,18 € à Comissão Organizadora do carro alegórico do Bairro da Bela Vista, verba
destinada ao pagamento de materiais utilizados.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 11.263,72 € (onze mil duzentos e
sessenta e três euros e setenta e dois cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
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documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO QUARENTA E CINCO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E
CINCO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E OITO.
Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia
de São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Face ao atraso no cumprimento do protocolo entre esta Junta e a Câmara Municipal, no que
diz respeito ao pagamento a efectuar por parte da edilidade, o Presidente da Junta informou
que tem insistido com esta entidade para que sejam satisfeitos os encargos decorrentes desses
protocolos.
Pelo Presidente foi assinado um protocolo entre esta Junta e a Magenta – Associação de
Artistas Plásticos – contemplando alguns benefícios monetários para esta Junta, com a
compartida de esta autarquia disponibilizar espaço destinado à exposição das suas obras de
arte.
Pela Celbi foram oferecidos a esta Junta dois computadores que se destinarão a reforçar o
equipamento do espaço Internet.
Pelo Casino foi atribuída a esta Junta a verba de 2.500,00 € como apoio às acções da Semana
da Juventude.
Face a algumas dúvidas suscitadas por moradores e comerciantes da Rua da Liberdade em
relação à finalidade a dar ao prédio da Obra do Padre Serra, o Presidente solicitou uma
reunião, ao responsável dessa Obra, para esclarecimento.
Perante o pedido de apoio, por parte da Associação de Pais da Escola Dr. João de Barros,
para cobertura do pavilhão C, foi decidido liquidar o valor das rifas, feitas em tipografia, no
total de 297,06 €.
Decidido adquirir uma impressora Laser Jet 3600n pelo valor de 599,00 €, acrescido de IVA,
material este que se encontra em promoção.
Decidido atribuir, a pedido, publicidade no jornal “As Beiras” no valor máximo de 150,00 €.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
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- 120,00 € a Bruna, Tuna Académica da Universidade Internacional da Figueira da Foz, para
a realização do seu V FITUIF.
- 120,00 € à escola Secundária Dr. Bernardino Machado destinado às Jornadas Culturais.
- 120,00 € à Associação Naval 1.º de Maio para a deslocação da equipe de infantis ao Torneio
de Futebol de Vila Real de Santo António.
- 100,00 € à Escola Dr. João de Barros para a “REDMAT”, competição de matemática.
Por não se enquadrar em regras anteriormente definidas ou nas acções delineadas por esta
Junta, não foram atendidos os pedidos de apoio de:
- Grupo de Instrução e Sport;
- Alberto Cristóvão;
- Campeão das Províncias.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Janeiro de 2008, nos
quais se registam um total da receita de 39.510,54 € (trinta e nove mil quinhentos e dez euros
e cinquenta e quatro cêntimos) e total de encargos de 15.309,95 € (quinze mil trezentos e
nove euros e noventa e cinco cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de
tesouraria efectiva o saldo líquido de 91.311,38 € (noventa e um mil trezentos e onze euros e
trinta e oito cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 10.183,59 € (dez mil cento e
oitenta e três euros e cinquenta e nove cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO QUARENTA E SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZ DE
MARÇO DE DOIS MIL E OITO.
Aos dez dias do mês de Março de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, , Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia – Vogal, tendo-se verificado a ausência do Vogal Lucinda
Mendes Saboga, que justificou a sua falta.
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Começou o Presidente por informar que a Câmara Municipal transferiu para esta Junta
algumas verbas que se encontravam por liquidar, correspondentes a algumas acções de
delegações de competências.
Perante o grande atraso na entrega da monografia, por parte do seu autor Prof. Dr. Luís
Cascão, apesar dos inúmeros pedidos feitos por esta Junta, discutiu-se, por todos, a forma de
resolver o problema, acabando por se decidir levar o assunto à próxima Assembleia de
Freguesia, pondo-se, como hipótese, a denuncia do contrato.
Em virtude dos registos do serviço de controlo de desempregados, objecto de protocolo entre
esta Junta e o IEFP, ter ultrapassado o número constante desse protocolo, foi atribuído a esta
Junta de Freguesia, como compensação, o valor correspondente a um mês e meio do
ordenado mínimo mensal.
Decidido exarar em acta um voto de reconhecimento ao Sr. Castro Caldas que passou à
situação de reforma, pela forma exemplar com que, como Director da Soporcel, conseguiu
envolver e interagir essa empresa com população da zona em que se integra.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 100,00 € a Avídeo, para a elaboração de um vídeo sobre o 143.º aniversário do Corpo de
Bombeiros Municipais da Figueira da Foz;
- 120,00 € à Escola Secundária Dra. Cristina Torres, para o Sarau Cultural;
- 100,00 € à Secção Desportiva da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da
Figueira da Foz, para um passeio TT destinado a angariar fundos.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 18.098,70 € (dezoito mil e
noventa e oito euros e setenta cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
CONTA DE GERÊNCIA DA FREGUESIA DE SÃO JULIÃO DA FIGUEIRA DA FOZ,
REFERENTE AO PERÍODO DE UM DE JANEIRO A TRINTA E UM DE DEZEMBRO
DE DOIS MIL E SETE - Foi presente a conta da responsabilidade do Tesoureiro,
devidamente organizada e documentada, respeitante à gerência de um de Janeiro a trinta e
um de Dezembro de dois mil e sete, pela qual se verifica que o total da RECEITA cobrada
foi de € 319.581,83 (trezentos e dezanove mil quinhentos e oitenta e um euros e oitenta e três
cêntimos), que com o saldo de dotações orçamentais da gerência anterior no valor de €
61.078,64 (sessenta e um mil e setenta e oito euros e sessenta e quatro cêntimos), totaliza
uma receita de € 380.660,47 (trezentos e oitenta mil seiscentos e sessenta euros e quarenta e
sete cêntimos). Sendo o total da DESPESA efectuada no valor de € 315.421,94 (trezentos e
quinze mil quatrocentos e vinte e um euros e noventa e quatro cêntimos), resulta um SALDO
em numerário de € 65.238,53 (sessenta e cinco mil duzentos e trinta e oito euros e cinquenta
e três cêntimos), que transita para a gerência seguinte.
Foi também presente a Conta Geral de Operações de Tesouraria, referente ao mesmo
período apresentando um movimento anual de entradas de € 24.510,10 (vinte e quatro mil
quinhentos e dez euros e dez cêntimos), que com o saldo do ano anterior no valor de €
2.358,29 (dois mil trezentos e cinquenta e oito euros e vinte e nove cêntimos), totaliza uma
receita de € 26.868,39 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta e oito euros e trinta e sete
cêntimos), sendo o montante anual de saídas de € 24.799,49 (vinte e quatro mil setecentos e
noventa e nove euros e quarenta e nove cêntimos), resulta um saldo que transita para a
gerência seguinte no valor de € 2.068,90 (dois mil e sessenta e oito euros e noventa
cêntimos).
Na sequência de todas as trocas de informações havidas o Executivo, por unanimidade,
deliberou aprovar a Conta de Gerência da Junta de Freguesia relativa ao ano de dois mil e
sete e, submetê-la, nos termos da Lei, à aprovação da Assembleia de Freguesia.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
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de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO QUARENTA E SETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E
QUATRO DE MARÇO DE DOIS MIL E OITO.
Aos vinte e quatro dias do mês de Março de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda
Mendes Saboga – Vogais, tendo-se verificado a ausência do Tesoureiro Herculano Antunes
Guedelha, que justificou a sua falta.
Face a um possível mal entendido entre a direcção da Filarmónica Figueirense e este
Executivo, relativamente aos apoios concedidos a essa associação, pela sua participação em
diversos eventos, foi decidido atribuir o apoio de 700,00 € para acerto de contas e sanar, de
vez, as divergências sobre esta questão.
Foi focado por todos a necessidade de rever, no futuro, a situação das participações das
filarmónicas da freguesia já que deriva daí algumas dificuldades pelo facto de as mesmas
possuírem um restrito quadro próprio de músicos.
Discutido genericamente o papel e maneira de operar da associação/colectividade que venha
a explorar o espaço destinado a esta freguesia na Feira das Freguesias. É consensual que a
mesma deva ter, como principal acção, a oferta de gastronomia regional, razão pela qual,
aquela que for escolhida, terá de aceitar algumas condições a definir na altura.
Decidido solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia a marcação da referida
Assembleia para o dia 23 de Abril próximo.
Analisada uma comunicação da AMI que solicita a colaboração desta Junta na sensibilização
dos restaurantes, hotéis e cantinas a fim de se proceder à recolha, com vista à reciclagem, dos
óleos alimentares de cozinha. Decidido contactar essas entidades no sentido do início dessa
campanha e de esclarecer algumas dúvidas de pormenor.
Discutida a hipótese de se elaborar um pequeno desdobrável informativo que dê a conhecer
as principais actividades desta Junta, bem como locais/monumentos de interesse, situados
nesta freguesia.
Decidido oficiar ao Comandante do C.F.F.F. da G.N.R dando-lhe conhecimento que esta
Junta se vangloria pela dinâmica que imprimiu a esse espaço, dando-lhe um óptimo
aproveitamento, contribuindo, assim, para uma maior valorização de toda a zona e, porque
não, da própria cidade.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
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- 700,00 € À Sociedade Filarmónica Figueirense, já referido no início desta acta;
- 1 Troféu à União de Sindicatos da Figueira da Foz, destinado à sua prova de atletismo.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 29 de Fevereiro de 2008, nos
quais se registam um total da receita de 48.447,27 € (quarenta e oito mil quatrocentos e
quarenta e sete euros e vinte e sete cêntimos) e total de encargos de 35.463,93 € (trinta e
cinco mil quatrocentos e sessenta e três euros e noventa e três cêntimos), que com o saldo da
gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 80.328,43 € (oitenta
mil trezentos e vinte e oito euros e quarenta e três cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 12.702,43 € (doze mil setecentos
e dois euros e quarenta e três cêntimos), das quais foram presentes os respectivos documentos
justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas Ordens de
Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO QUARENTA E OITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CATORZE
DE ABRIL DE DOIS MIL E OITO.
Aos catorze dias do mês de Abril de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia – Vogal, tendo-se verificado a ausência do Vogal Lucinda
Mendes Saboga, que justificou a sua falta.
Segundo informação do funcionário responsável pela contabilidade, o saldo em 31 de Março
era de 91.093,26 €.
Por unanimidade foram aprovados dois votos de pesar: Um, pelo falecimento de um familiar
de Álvaro Fernandes que tem sido um grande colaborador desta Junta; Outro, pelo
falecimento de Mário José da Costa Moniz Santos, cidadão interessado e interventivo em
tudo quanto a esta cidade dizia respeito. Foi discutido, genericamente, a forma de perpetuar a
sua imagem que poderá passar por erigir uma estátua no Bairro Novo, local que assiduamente
frequentava.
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Aflorados diversos problemas levantados há um ano e levados à Câmara Municipal, e que até
hoje não foram solucionados. Discutidas formas de não os deixar cair no esquecimento.
Atribuídos os seguintes apoios:
- 150,00 € a Tubo d’ Ensaio, para a Exposição Temática subordinada ao tema “ E antes do 25
de Abril como era?”.
- 2 Troféus ao Clube Náutico da Figueira da Foz, para duas provas de vela a nível nacional.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 15.003,79 € (quinze mil e três
euros e setenta e nove cêntimos), das quais foram presentes os respectivos documentos
justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas Ordens de
Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO QUARENTA E NOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E
OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E OITO.
Aos vinte e oito dias do mês de Abril de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Relativamente aos saldos contabilísticos desta Junta, não há qualquer alteração digna de
registo.
Discutidas, genericamente, as hipotéticas obras a realizar nesta Freguesia pela Câmara
Municipal inscritas no orçamento dessa edilidade. Relacionado com este assunto foi, uma vez
mais, equacionada a hipótese da denúncia pública dos problemas suscitados por este
Executivo, no ano passado, e sem solução à vista.
Focada, de novo, a necessidade de se avançar com o site da Freguesia, tendo sido
apresentado, pelo funcionário encarregue da contabilidade, algum trabalho já realizado neste
campo que, podendo servir de base ao trabalho futuro, se encontra ainda somente em circuito
interno.
Sentindo a necessidade de se proceder a alguma arrumação de artigos e móveis desta sede,
pondo-se a hipótese, ouvida a Assembleia de Freguesia, de oferecer alguns livros à Biblioteca
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Municipal.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 150,00 € ao Sporting Clube Figueirense, para o Torneio Internacional dos Santos Populares.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Março de 2008, nos
quais se registam um total da receita de 79.485,29 € (setenta e nove mil quatrocentos e
oitenta e cinco euros e vinte e nove cêntimos) e total de encargos de 55.590,50 € (cinquenta e
cinco mil quinhentos e noventa euros e cinquenta cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 91.093,26 € (noventa e um mil e
noventa e três euros e vinte e seis cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 4.034,36 € (quatro mil e trinta e
quatro euros e trinta e seis cêntimos), das quais foram presentes os respectivos documentos
justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas Ordens de
Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO CINQUENTA – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOZE DE MAIO DE
DOIS MIL E OITO.
Aos doze dias do mês de Maio de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Por informação do responsável pela contabilidade constatou-se o saldo global, a 30 de Abril,
da importância de 111.383,83 €.
Decidido, em definitivo, organizar a “Praça de Portugal”, oferecendo, à população, a
transmissão dos jogos em que Portugal é interveniente, na disputa do Campeonato da Europa
de Futebol. Para o efeito este Executivo reuniu com o Vereador – Vice-Presidente da Câmara
Municipal - no sentido da colaboração dessa autarquia em todo o apoio logístico.
Contactados alguns apoiantes privados que por regra geral colaboram com esta Junta.
Foi recebida uma comunicação provinda dos responsáveis pela organização do 1.º de Maio
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no Casal do Rato, agradecendo o envolvimento desta Junta na reconstrução do xafariz, bem
como no interesse demonstrado na resolução dos problemas daquela zona da cidade.
Apresentados orçamentos para a dinamização do Espaço Net, bem como para legalização e
formatação de toda a rede informática desse espaço. Adjudicado à Websymbol.
Por solicitação da Figueira Grande Turismo, esta Junta irá providenciar a elaboração de peças
de artesanato que representem elementos desta freguesia, a fim de serem disponibilizadas, ao
público, nos postos de turismo.
Pelo Serviço de Protecção Civil da Figueira da Foz foi solicitada a indicação de espaço, junto
à praia, para a instalação de uma unidade do Serviço Básico de Vida (SBV), a fim de oferecer
cursos rápidos de formação nessa área.
Em parceria com o Tubo d’Ensaio, esta Junta vai participar nas comemorações do dia
Mundial da Criança, através de acções dedicadas às crianças.
Aprovar o 1.º Orçamento Suplementar da Receita e Despesa para o ano de 2008, no valor de
€ 132.733,53 (cento e trinta e dois mil setecentos e trinta e três euros e cinquenta e três
cêntimos) e submete-lo à aprovação da Assembleia de Freguesia na sua próxima sessão.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 120,00 € à Associação Naval 1.º de Maio para o 47.º Convívio dos Remadores e
Timoneiros.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 14.176,59 € (catorze mil cento e
setenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO CINQUENTA E UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS
DE MAIO DE DOIS MIL E OITO.
Aos vinte e seis dias do mês de Maio de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Foi constatado não haver alteração financeira digna de registo.
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No âmbito do protocolo Magenta/Câmara Municipal/Juntas de Freguesia, decidiu-se solicitar
à Assembleia Figueirense para aí levar a cabo a exposição dos artistas daquela associação.
Perante o convite da Cruz Vermelha Portuguesa para o Jantar de Gala, foi decidido atribuir o
valor de uma refeição – 60,00 € - e oficiar a essa Instituição da impossibilidade da presença
de qualquer dos elementos deste Executivo já que à mesma hora decorre a “Praça de
Portugal”.
Recebido um pedido do Tubo d’Ensaio, no sentido do Presidente da Junta interceder junto da
Câmara Municipal para que se facilite a aprovação da sua proposta de animação do espaço do
Forte de Stª. Catarina.
Decidido proceder à pintura da sala de Internet, antes de se fazer toda a reinstalação da
estrutura informática.
Discutidos alguns pormenores relativamente à acção prática da “Praça de Portugal”.
Decidido realizar as reuniões deste Executivo do próximo mês de Junho nos dias 2 e 16.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 60,00 € À Cruz Vermelha Portuguesa, correspondente ao valor de uma refeição do Jantar de
Gala e já referido anteriormente.
- 2 Troféus à casa do Benfica para o Torneio de Sueca.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Abril de 2008, nos quais
se registam um total da receita de 126.709,22 € (cento e vinte e seis mil setecentos e nove
euros e vinte e dois cêntimos) e total de encargos de 82.664,80 € (oitenta e dois mil
seiscentos e sessenta e quatro euros e oitenta cêntimos), que com o saldo da gerência anterior
e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 111.383,83 € (cento e onze mil trezentos
e oitenta e três euros e oitenta e três cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 10.419,28 € (dez mil quatrocentos
e dezanove euros e vinte e oito cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO CINQUENTA E DOIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE
JUNHO DE DOIS MIL E OITO.
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Aos dois dias do mês de Junho de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro, Mauro Filipe Rodrigues Correia –
Vogal, tendo-se verificado as ausências do Secretário Mário da Cruz Barreira e da Vogal
Lucinda Mendes Saboga, que justificaram as suas faltas.
O Presidente da Junta informou de todas as acções que estão a ser desenvolvidas na “Praça de
Portugal” – instalação do palco, bandeiras e ornamentação – manifestando a convicção de
que tudo estará operacional para a projecção do 1.º jogo que terá lugar no dia 7.
Terminaram com êxito assinalável, as comemorações do Dia Mundial da Criança, realizadas,
em parceria, por esta Junta e pelo Tubo d’Ensaio, tendo-se verificado a participação de
elevado número de crianças e familiares.
Por proposta da Universidade Internacional da Figueira da Foz, irá ser elaborado um
protocolo entre essa instituição e esta Junta de Freguesia, no sentido da Universidade
conceder um desconto de 1.000,00 € nas propinas aos estudantes que a frequentam e que
residam na área desta freguesia.
Decidido não conceder o apoio pretendido à Rádio Regional do Centro, para publicidade das
festas da cidade.
Decidido conceder os seguintes apoios:
- 150,00 € Ao Núcleo da Figueira da Foz de Árbitros de Futebol, para publicação de um livro
sobre regras de futebol.
- 150,00 € Ao Ginásio Clube Figueirense, para o Torneio Rui Roxo em basquetebol.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 6.384,49 € (seis mil trezentos e
oitenta e quatro euros e quarenta e nove cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO CINQUENTA E TRÊS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSEIS
DE JUNHO DE DOIS MIL E OITO.
Aos dezasseis dias do mês de Junho de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
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Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda
Mendes Saboga – Vogais, tendo-se verificado a ausência do Tesoureiro Herculano Antunes
Guedelha, que justificou a sua falta.
Por informação do responsável da contabilidade o saldo em 31 de Maio de 2008 era de
104.640,46 €.
Pelo Presidente foi dado conhecimento do andamento do processo de negociação com vista à
permanência do ecran na “Praça de Portugal”, para transmissão dos jogos em que Portugal
seja interveniente.
Enaltecido por todos o papel desempenhado pelo Sr. Álvaro Fernandes consubstanciado no
apoio que prestou a esta Junta aquando da montagem da “Praça de Portugal”. Pelo seu
voluntarismo foi posta a hipótese de o contemplar com uma lembrança.
Decidido lançar o concurso e constituído, consensualmente, de imediato o Júri que terá por
função seleccionar os candidatos para 1 ou 2 vagas de Auxiliar de Acção Educativa a colocar
no Jardim de Infância. Assim, esse Júri terá como presidente o Secretário desta junta Mário
da Cruz Barreira, como vogais uma representante da Câmara Municipal Maria Luísa F. Costa
Diniz e uma representante do agrupamento escolar Isabel Maria A. Santos. Como suplentes
terá o Tesoureiro desta Junta Herculano Guedelha e uma representante de cada um dos
organismos referidos.
Decidido os seguintes apoios:
- 200,00 € À Imperial Neptuna, para apoio ao FITAFF.
- 100,00 €, acrescidos de IVA, ao jornal “O Figueirense”, para a edição do seu aniversário.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Maio de 2008, nos quais
se registam um total da receita de 143.109,47 € (cento e quarenta e três mil cento e nove
euros e quarenta e sete cêntimos) e total de encargos de 105.669,11 € (cento e cinco mil
seiscentos e sessenta e nove euros e onze cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 104.640,46 € (cento e quatro mil
seiscentos e quarenta euros e quarenta e seis cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 28.915,05 € (vinte e oito mil
novecentos e quinze euros e cinco cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
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Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO CINQUENTA E QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE
CATORZE DE JULHO DE DOIS MIL E OITO.
Aos catorze dias do mês de Julho de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
No encerramento das contas de 30 de Junho, verifica-se um saldo de 132.871,04 €.
Decidido proceder a uma única reunião deste executivo, no próximo mês de Agosto, que será
no dia 18.
Pelo presidente foi dado conhecimento do modo como decorreu todo o processo para a
selecção de pessoal com destino ao preenchimento de uma ou duas vagas de Auxiliar de
Acção Educativa no Jardim de Infância. Verificou-se a inscrição de 12 candidatas que, após
selecção através de entrevista e tendo em conta, em especial, a experiência profissional,
ficaram assim classificadas: 1.ª Andrea Brás Meneses; 2.ª Elisabeth Correia Rodrigues; 3.ª
Mónica Isabel Pereira Passos Rosas; 4.ª Olga Maria Esteves Cavaleiro, 5.ª Milene de Canais
Ribeiro; 6.ª Ana Rita Domingues Custódio; 7.ª Helena Isabel dos Santos Lopes; 8.ª Rute
Sofia Évora Oliveira; 9.ª Filipa Alexandra Simões Ranito; 10.ª Paula Maria Dias da Silva;
11.ª Maria José Rodrigues Fragoso Almeida e 12.ª Graça Manuela Simões Costa.
Decidido aceitar o protocolo proposto pela Universidade Internacional da Figueira da Foz, no
qual essa Universidade concede um desconto anual no valor de 1.000,00 € a todos os alunos
que se inscrevam ou já inscritos na mesma, que provem serem residentes na área desta
freguesia. Este protocolo irá ser assinado pelo Presidente em representação do executivo
desta Junta.
Abordada, genericamente, a hipótese de alterar o horário de atendimento ao público, nesta
sede, no pressuposto da alteração do número de funcionários desta Junta.
Decidido conceder os seguintes apoios:
- 600,00 € ao Tubo de Ensaio para comparticipação da exposição sobre o 25 de Abril e das
Noites do Forte que decorrerão até 14 de Setembro de 2008;
- 350,00 € ao Coliseu Figueirense para a festa da sardinha;
- 100,00 € acrescidos de IVA a Figueira 21 para um rodapé da freguesia;
- 60,00 € acrescidos de IVA ao jornal A Voz da Figueira para um rodapé da freguesia;
- 1 troféu à Comissão Organizadora do 36.º Convívio da Malta do Viso, para os jogos
tradicionais.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Junho de 2008, nos
quais se registam um total da receita de 204.109,57 € (duzentos e quatro mil cento e nove
euros e cinquenta e sete cêntimos) e total de encargos de 139.297,56 € (cento e tinta e nove
mil duzentos e noventa e sete euros e cinquenta e seis cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 132.871,04 € (cento e trinta e
dois mil oitocentos e setenta e um euros e quatro cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 32.652,57 € (trinta e dois mil
seiscentos e cinquenta e dois euros e cinquenta e sete cêntimos), das quais foram presentes os
respectivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
respectivas Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
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de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO CINQUENTA E CINCO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZOITO
DE AGOSTO DE DOIS MIL E OITO.
Aos dezoito dias do mês de Agosto de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Pela informação prestada pelo responsável da contabilidade, verifica-se, a 31 de Julho, o
saldo de 146.695,00 €.
Discutido, genericamente, a limpeza da cidade, bem como algumas anomalias, neste campo,
que já vêem do passado, nomeadamente a nível dos contentores. Em princípio far-se-á o
ponto da situação em finais de Setembro e tomar-se-á a posição que se achar mais adequada.
Por indicação/sugestão do agrupamento não irá ser renovado o contrato de trabalho à auxiliar
de acção educativa – Maria de Fátima Baltazar da Silva – a prestar serviço no Jardim de
Infância. Já no ano anterior esta colaboradora fora chamada à atenção e alertada para algumas
falhas de procedimento.
Aprovado um voto de pesar pelo falecimento da mãe da Deputada da Assembleia de
Freguesia, Maria Elisabete Tavares Branco.
Relativamente à colaboradora desta Junta – Maria Helena Loureiro da Silva Roque – e tendo
em vista o final do seu contrato, foi solicitado um parecer à ANAFRE sobre a matéria, afim
de este Executivo tomar uma posição.
Pelo Presidente foi assinado um protocolo com a UIFF, que concede benefícios aos alunos
dessa Universidade, que residam na área desta freguesia.
Face ao pedido da Confraria do Arroz e do Mar para apoio ao seu V Capítulo, foi rejeitado
por maioria, essa pretensão.
Decidido conceder o seguinte apoio:
- 500,00 € ao Ginásio Clube Figueirense para a secção de halterofilismo com vista à sua
participação no Campeonato Mundial da modalidade.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Julho de 2008, nos quais
se registam um total da receita de 248.657,66 € (duzentos e quarenta e oito mil seiscentos e
cinquenta e sete euros e sessenta e seis cêntimos) e total de encargos de 169.492,13 € (cento e
sessenta e nove mil quatrocentos e noventa e dois euros e treze cêntimos), que com o saldo da
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gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 146.695,00 € (cento e
quarenta e seis mil seiscentos e noventa e cinco euros).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 15.947,27 € (quinze mil
novecentos e quarenta e sete euros e vinte e sete cêntimos), das quais foram presentes os
respectivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
respectivas Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO CINQUENTA E SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OITO DE
SETEMBRO DE DOIS MIL E OITO.
Aos oito dias do mês de Setembro de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira – Secretário, Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda
Mendes Saboga – Vogais, tendo-se verificado a ausência do Tesoureiro Herculano Antunes
Guedelha, que justificou a sua falta.
Decidido unanimemente adquirir, à empresa Octógno, a elaboração do site desta freguesia,
que essa empresa se compromete a pôr em funcionamento no prazo de 10 semanas. O valor
da proposta apresentado, atendendo à qualidade do site, é de 3.500,00 €, acrescido de IVA,
tentando-se, ainda, negociar esse valor.
Em reunião com a colaboradora desta Junta – Maria Helena Loureiro da Silva Roque – foilhe comunicada a decisão deste Executivo que consiste no fim da sua colaboração no
terminus do actual contrato que, aliás, já não poderá ser renovado.
Em consequência da decisão do ponto anterior – redução do quadro de pessoal – foi decidido
apresentar à Assembleia de Freguesia uma proposta de alteração do horário de abertura e
funcionamento da sede desta Junta de Freguesia.
Decidido formalizar, junto do Instituto de Emprego e Formação Profissional, o pedido de
dois colaboradores no âmbito do POC, para prestarem serviços de limpeza e outros nesta
freguesia.
Recebida da Naval 1.º de Maio uma comunicação na qual esse clube propõe oferecer bilhetes
de ingresso para os seus jogos de futebol, a serem distribuídos por pessoas carenciadas desta
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freguesia.
Destinado a uma concentração motard de diversos grupos do concelho, foi solicitado a esta
Junta apoio para esse evento, consubstanciado em acções logísticas.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 11.038,17 € (onze mil e trinta e
oito euros e dezassete cêntimos), das quais foram presentes os respectivos documentos
justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas Ordens de
Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO CINQUENTA E SETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E
DOIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E OITO.
Aos vinte e dois dias do mês de Setembro de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia
de São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Por informação do responsável da contabilidade desta Junta, o saldo em 31 de Agosto era de
135.840,83 €.
Pelo Presidente foi feito o ponto da situação relativamente às dividas a esta Junta por parte da
Câmara Municipal, concluindo-se, com alguma preocupação, pelo constante aumento das
mesmas.
Dado conhecimento, pelo Presidente, da proposta que ele próprio irá apresentar à Assembleia
de Freguesia, sobre o destino a dar à verba proveniente da venda do imóvel propriedade desta
Junta.
Deu igualmente conhecimento de outra proposta a apresentar à Assembleia de Freguesia,
sobre a alteração do horário de abertura e funcionamento da sede desta Junta, em
consequência da redução de pessoal administrativo, a partir de Janeiro do próximo ano.
Por indicação do Agrupamento de Escolas, irá ser colocada, no Jardim de Infância, mais uma
colaboradora com a função de Auxiliar de Acção Educativa. Esta colaboradora ficou
classificada em 4.º lugar no recente concurso aberto por esta Junta, sendo a 3.ª a ser colocada
em virtude de uma das classificadas antes dela, não ter aceite o lugar.
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Decidido conceder os seguintes apoios:
- 50,00 € ao Ténis Clube da Figueira da Foz, para troféus do Torneio Escada de Masters –
Verão 2008.
- 250,00 € à Assembleia Figueirense, para o V Festival Internacional de Xadrez da Figueira
da Foz.
- 120,00 € à Associação dos Antigos Alunos, Professores e Funcionários da Escola
Secundária Dr. Bernardino Machado, para o seu aniversário.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Agosto de 2008, nos
quais se registam um total da receita de 253.698,84 € (duzentos e cinquenta e três mil
seiscentos e noventa e oito euros e oitenta e quatro cêntimos) e total de encargos de
184.833,11 € (cento e oitenta e quatro mil oitocentos e trinta e três euros e onze cêntimos),
que com o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de
135.840,83 € (cento e trinta e cinco mil oitocentos e quarenta euros e oitenta e três cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 15.714,88 € (quinze mil
setecentos e catorze euros e oitenta e oito cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO CINQUENTA E OITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TREZE DE
OUTUBRO DE DOIS MIL E OITO.
Aos treze dias do mês de Outubro de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira – Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Relativamente à situação financeira desta Junta, verificava-se, a 30 de Setembro, um saldo de
177.703,82 €.
Pelos elementos recolhidos pelo funcionário responsável pela contabilidade desta Junta a
divida da Câmara Municipal nesta data é de 32.524,30 €.
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Face ao ponto anterior decidiu-se elaborar uma comunicação aquela autarquia solicitando a
amortização dessa divida sob pena de esta Junta não poder, a curto prazo, satisfazer
compromissos da responsabilidade dessa Câmara.
Segundo o responsável pela contabilidade, verifica-se a necessidade de se proceder a
alteração orçamental, no valor de 8.200,00 €, dotando algumas rubricas por alterações
entretanto surgidas.
Pelo Presidente foi dado conhecimento da visita a esta Junta, do Senhor Presidente da
Câmara Municipal, a fim de elencar os problemas da freguesia.
Em consequência do ponto anterior foi decidido alterar a primeira reunião deste Executivo,
do mês de Novembro, passando do dia 10 para o dia 17.
Apresentada, para conhecimento deste Executivo, um documento com origem na Delegação
da Figueira da Foz da Associação de Hotelaria e Restauração do Centro, onde se propõem
medidas para dinamizar o sector com vista ao próximo ano. Todos os elementos aduziram
comentários ao documento.
Unanimemente foi expendida a posição a tomar face ao términos do contrato da Técnica
Superior de Acção Social – Sónia Cristina Ferreira Lopes.
Face à questão, e atendendo, por um lado, à necessidade de continuar a dar apoio às questões
sociais e, por outro, à dificuldade económica para a admissão a expensas totais desta Junta,
decidiu-se optar por tentar elaborar um contrato de avença com esta colaboradora embora,
por todos, fosse frisado que esta não será a solução mais correcta mas o mal menor, já que,
não sendo tomada esta posição teria que se extinguir a função. Esta decisão não é alheia ao
facto de esta freguesia poder baixar, a curto prazo, dos 10.000 eleitores o que, a acontecer,
faria baixar as verbas a atribuir à freguesia.
Discutida uma proposta emanada da Câmara Municipal para atribuir uma frase sobre a cidade
a colocar em sponser na A17, na confluência com a A14. Decidido aceitar a frase “Figueira
Cidade Luz”, alertando, no entanto, a autarquia para a necessidade de uma boa iluminação da
cidade a fim de não defraudar que nos visita.
Face à turbulência dos mercados financeiros e para tranquilizar algumas opiniões, embora se
considere o perigo mínimo, foi decidido transferir a aplicação financeira existente no BPN
para a Caixa Geral de Depósitos.
Decidido instituir o Prémio Natércia Crisanto adoptando o regulamente que se segue:
«PRÉMIO NATRECIA CRISANTO»
Prémio a atribuir pela Junta de Freguesia mediante candidatura dos alunos do Ensino
Secundário.
O regulamento deve ser divulgado pela s escolas e ficar disponível, online, na página da
Junta de Freguesia.
Definir o prazo de candidatura … … …
Quem pode ser candidato?
Alunos do Ensino Secundário das 3 escolas secundárias do Concelho, que tenham estado
inscritos na disciplina de História A, no ano lectivo anterior, e tenham feito exame como
alunos internos.
O candidato deve fazer prova das suas classificações através da ficha do programa ENES.
Selecção:
Será atribuído o prémio ao candidato detentor de melhor classificação de exame.
Se houver dois candidatos com a mesma classificação de exame, e para efeitos de desempate,
observar-se-ão, ordenadamente, e até que o mesmo se verifique, os seguintes critérios:
1 – Melhor classificação interna de frequência (média dos 3 anos em que a disciplina foi
frequentada e com a qual o candidato foi admitido a exame).
2 – Classificação do 3.º período do 12.º ano.
3 - Classificação do 3.º período do 11.º ano.
4 - Classificação do 3.º período do 10.º ano.
5 – Candidato recenseado em São Julião.
6 – Candidato mais velho.
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 11.518,39 € (onze mil quinhentos
e dezoito euros e trinta e nove cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO CINQUENTA E NOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E
SETE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E OITO.
Aos vinte e sete dias do mês de Outubro de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Em virtude de não se ter atingido o final do mês, mantêm-se a informação do saldo referido
na acta anterior.
Pelo Presidente foi prestada informação da visita do Sr. Presidente da Câmara Municipal a
esta freguesia a realizar no dia 28 de Novembro próximo.
Da Câmara Municipal foi recebida uma verba a rondar os 15.000,00 €, sensivelmente metade
da divida daquela autarquia a esta Junta.
Foi efectuada uma alteração orçamental do lado da despesa no valor de 8.200,00 €,
consubstanciada na transferência entre algumas rubricas.
Em conjugação com a Câmara Municipal, foi marcada, para o dia 17 do próximo mês, uma
sessão de esclarecimento, dirigida à população em geral, para discussão do Plano de
Urbanização da Zona Urbana do Concelho.
Face à decisão tomada na reunião anterior, foi transferido, do BPN para a C.G.D. o saldo
existente naquele banco no valor de 55.260,78 €.
Perante o pedido da Associação de Pais da Escola Rui Martins para a compra de brinquedos
aos alunos, foi decidido seguir a metodologia do ano anterior, em articulação e seguindo a
opinião do Agrupamento, que consiste em oferecer equipamento para as escolas, sem
substituir as obrigações da Câmara Municipal.
Recebido um pedido da APAFF para se interceder junto aos serviços da Câmara Municipal a
fim de se colocar areia da praia no canil para utilização dos animais.
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Decididos os seguintes apoios:
- 100,00 € à APAFF – Associação de Protecção de Animais da Figueira da Foz, para a
compra de alimentos para os animais.
- 250,00 € à Assembleia Figueirense, para obras de restauro do edifício sede.
- 120,00 € à Associação de Estudantes da U.I.F.F., destinadas à Semana do Caloiro.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Setembro de 2008, nos
quais se registam um total da receita de 260.730,06 € (duzentos e sessenta mil setecentos e
trinta euros e seis cêntimos) e total de encargos de 210.066,43 € (duzentos e dez mil e
sessenta e seis euros e quarenta e três cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 117.703,82 € (cento e dezassete mil
setecentos e três euros e oitenta e dois cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 5.356,64 € (cinco mil trezentos e
cinquenta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO SESSENTA – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSETE DE
NOVEMBRO DE DOIS MIL E OITO.
Aos dezassete dias do mês de Novembro de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira – Secretário, Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda
Mendes Saboga – Vogais, tendo-se verificado a ausência do Tesoureiro Herculano Antunes
Guedelha, que justificou a sua falta
Por informação do responsável da contabilidade, verificava-se, a 31 de Outubro um saldo à
ordem de 56.500,00 €.
Da Liga Portuguesa contra o cancro foi recebida uma comunicação agradecendo a
colaboração desta Junta no peditório nacional de 2008, ao mesmo tempo que solicita a
implementação de um protocolo de utilização de uma sala nas instalações desta Junta. Este
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Executivo vai disponibilizar-se para efectivar esse protocolo.
Foi aprovado por unanimidade o Contrato de Avença com a Técnica Superior de Acção
Social Sónia Cristina Ferreira Lopes, pelo prazo de 12 meses, prorrogável, com início em 01
de Dezembro próximo.
Aprovado o programa de Festas de São Julião 2008/2009 que se iniciará com uma
conferência de imprensa no dia 05 de Dezembro e terá o ponto alto no dia do padroeiro – 09
de Janeiro.
Concedidos os seguintes apoios:
- 150,00 € à Escola Cristina Torres para o evento “Escola Sustentável/Energias Renováveis”.
- 2 Troféus à Filarmónica Figueirense para o Torneio de Sueca.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 12.399,35 € (doze mil trezentos e
noventa e nove euros e trinta e cinco cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO SESSENTA E UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E
QUATRO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E OITO.
Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro de dois mil e oito, na sede da Junta de
Freguesia de São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da
Junta de Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva
Coelho - Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha –
Tesoureiro e Lucinda Mendes Saboga – Vogais, tendo-se verificado a ausência do Vogal
Mauro Filipe Rodrigues Correia, que justificou a sua falta
Discutido o Plano de Actividades a apresentar à Assembleia de Freguesia, tendo sido
aprovadas as alterações e complementos em relação ao do ano anterior, que se enquadram em
novas acções, principalmente as decorrentes da aplicação da verba da venda do imóvel desta
Junta. Tituladas também, em separado, as acções que dependem, em exclusivo da Câmara
Municipal. Mereceu a aprovação unânime.
Foi feita uma selecção dos problemas desta Freguesia, a apresentar ao Senhor Presidente da
Câmara Municipal, aquando a sua visita à Freguesia.
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Discutido, igualmente, o projecto de Orçamento a apresentar à Assembleia de Freguesia que
teve aprovação unânime. Verifica-se a abertura de algumas rubricas respeitantes à animação
de verão e aquisição de algum equipamento para utilização dos dois “POC’s” para
complemento da limpeza da Freguesia.
No próximo dia 27 realizar-se-á, na Escola Cristina Torres a entrega dos prémios escolares
que, pela 1.ª vez, homenageará a Dra. Natércia Crisanto.
Solicitados dois orçamentos para substituição do piso desta sede – só mão-de-obra – tendo
sido adjudicado a E.C.E.H., Lda., pelo valor de 1.425,00 €, acrescido de IVA. O Outro
orçamento apresentava o valor de 1.750,00 €, acrescido de IVA.
Decidido adquirir um corta sebes pelo valor de 475,89 €.
Decidido dar continuidade ao protocolo tripartido – Câmara Municipal, Junta de Freguesia e
Magenta – para divulgação das obras dos artistas.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Outubro de 2008, nos
quais se registam um total da receita de 315.982,24 € (trezentos e quinze mil novecentos e
oitenta e dois euros e vinte e quatro cêntimos) e total de encargos de 225.356,64 € (duzentos
e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos), que com o
saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 157.715,87 €
(cento e cinquenta e sete mil setecentos e quinze euros e oitenta e sete cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 17.130,27 € (dezassete mil cento
e trinta euros e vinte e sete cêntimos), das quais foram presentes os respectivos documentos
justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas Ordens de
Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO SESSENTA E DOIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVE DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E OITO.
Aos nove dias do mês de Dezembro de dois mil e oito, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro e
Lucinda Mendes Saboga – Vogais, tendo-se verificado a ausência do Vogal Mauro Filipe
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Rodrigues Correia, que justificou a sua falta
Por informação do responsável da contabilidade a conta à ordem apresenta, nesta data, um
saldo de 47.187,00 €.
Em virtude do contrato de prestação de serviços com a Técnica Superior de Acção Social
Sónia Cristina Ferreira Lopes, há necessidade de efectuar alterações orçamentais entre
rubricas, a fim de poder satisfazer o compromisso financeiro decorrente deste acto.
Foi recebido um pedido da Câmara Municipal para que sejam indicados, por esta Junta, os
locais seguros para colocação de contentores de recolha de óleo domésticos. Irão ser
indicados vários locais nesta freguesia que, em princípio, respeitam essas preocupações de
segurança bem como de acessibilidades.
Pelo Presidente foi dada a informação de uma reunião havida com o Presidente da Câmara
Municipal, no sentido da definição das obras mais prioritárias que tem sido objecto de
preocupação para o executivo desta Junta. Para além do Parque Infantil que sirva as crianças
desta freguesia, foi definida prioridade para a construção dos passeios da Rua dos
Combatentes, Rua dos Bombeiros Voluntários e do último troço da Rua da Fonte, bem como
o arranjo da última parte da Rua Dr. Duarte Silva.
Foi apresentada a esta Junta uma auto constituída comissão, formada por cinco pessoas
ligadas às artes, residentes ou com afinidades a residentes no Largo do Vale, que irá
apresentar uma proposta para a reconversão desse largo e respectivo chafariz.
Decidido unanimemente não efectuar qualquer outra reunião deste executivo no corrente mês
a menos que haja assunto que o justifique.
Decididos os seguintes apoios:
- 120,00 € a WE FIGGA para o lançamento de DVD, atendendo à sua colaboração com esta
Junta de Freguesia.
- 150,00 € à Escola Dr. João de Barros para as Olimpíadas e Matemática.
- 400,00 € à Sociedade Filarmónica Dez de Agosto para “Presépio” e “Reis Magos”.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 36.364,95 € (trinta e seis mil
trezentos e sessenta e quatro euros e noventa e cinco cêntimos), das quais foram presentes os
respectivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
respectivas Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga
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ACTA NÚMERO SESSENTA E TRÊS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOZE DE
JANEIRO DE DOIS MIL E NOVE.
Aos doze dias do mês de Janeiro de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Segundo informação do responsável da contabilidade, o saldo contabilístico desta Junta era, a
30 de Novembro de 2008, de 146.782,25 €.
Por imperativos legais há necessidade de elaborar o regulamento de taxas e licenças que,
depois de aprovado neste executivo, será levado à Assembleia de Freguesia para ratificação.
Face às obras já programadas para esta sede e aproveitando esse facto, foi unanimemente
decidido proceder à alteração da zona de atendimento e zona dos serviços administrativos,
tornando esses espaços mais abrangentes e funcionais par utilização pública e mais práticos e
abertos para esses serviços, com melhor aproveitamento de alguns ângulos mortos. Para esse
fim vai ser solicitado à empresa à qual foi adjudicada a primeira fase – substituição do piso –
um orçamento para as descritas alterações, orçamento esse que irá ser integrado no primeiro.
Face ao Regime de Vinculação, de Carreiras e de Remunerações (Lei n.º 12-A/2008 de 27 de
Fevereiro), foi aprovado a transição para as novas posições remuneratórias e níveis
remuneratórios dos dois funcionários do quadro privativo da Junta de Freguesa.
Decidido, os seguintes apoios:
- 400,00 € à Filarmónica Figueirense, para um espectáculo aberto à população.
- 200,00 € à Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa desta cidade, para a compra de novo
fardamento para os seus voluntários.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 17.764,43 € (dezassete mil
setecentos e sessenta e quatro euros e quarenta e três cêntimos), das quais foram presentes os
respectivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
respectivas Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO SESSENTA E QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E
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SEIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E NOVE.
Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Por informação do responsável da contabilidade, a 31 de Dezembro findo verificava-se um
saldo de tesouraria de 155.490,40 € que transitou para 2009.
Atendendo a uma reclamação verbal apresentada por uma arguida em processo de canídeos,
processo esse que segue os trâmites legais em tribunal, e tendo em conta algumas atenuantes,
acompanhadas das dificuldades económicas da arguida, decidiu-se unanimemente solicitar
informação junto do tribunal no sentido da possibilidade da não cobrança da coima por falta
de licença de canídeo, já que se trata de uma receita desta Junta.
Em virtude da polémica surgida à volta da posse da ilha da morraceira, este executivo decidiu
tomar posição através do site da freguesia e remetendo à comunicação às entidades
competentes para que se pronunciem.
Pelo Presidente foram apresentadas algumas acções a realizar até ao final do mandato as
quais, após alguma discussão, foram, por todos, consideradas prioritárias e possíveis de
execução, a saber:
- Actualização constante e permanente do site da freguesia, em especial no respeitante a actos
de relevância momentânea.
- Intervenção no Largo do Vale, com a colocação de bancos onde serão embutidos painéis de
azulejos com motivos alusivos à cidade.
- Animação de verão em conjugação com o comércio local, em complemento e coordenação
com a Figueira Grande Turismo.
- Edição da Monografia da Freguesia.
- Realização da Semana da Juventude em moldes a definir.
- Melhoramento do aspecto visual e prático desta sede, atendendo às obras de beneficiação de
que está a ser alvo.
- Instituição dos prémios “Fernandes Tomás” a serem atribuídos na cerimónia de homenagem
a essa grande figura.
Aprovada a participação de 1 ou 2 representantes desta junta no encontro distrital de
autarquias, organizado pela ANAFRE, a realizar em Coimbra no dia 07 de Fevereiro.
Aprovados os seguintes apoios:
- 150,00 € Aos Lions Clube, para as jornadas de teatro amador.
- 100,00 € À Escola Secundária Dra. Cristina Torres, para o prémio literário.
- 100,00 € À Escola Secundária Dr. Bernardino Machado, para as jornadas culturais.
- 200,00 € À Companhia do Coliseu Figueirense, para animação.
- 100,00 € Ao Grupo 30 dos Escuteiros, para as suas actividades correntes.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Dezembro de 2008, nos
quais se registam um total da receita de 374.405,56 € (trezentos e setenta e quatro mil
quatrocentos e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos) e total de encargos de 287.652,96 €
(duzentos e oitenta e sete mil seiscentos e cinquenta e dois euros e noventa e seis cêntimos),
que com o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de
155.490,40 € (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e noventa euros e quarenta
cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 13.342,34 € (treze mil trezentos e
quarenta e dois euros e trinta e quatro cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
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Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO SESSENTA E CINCO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVE DE
FEVEREIRO DE DOIS MIL E NOVE.
Aos nove dias do mês de Fevereiro de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Por informação prestada pelo responsável da contabilidade verificava-se, a 31 de Janeiro, um
saldo à ordem de 60.602,00 €.
Aprovados, unanimemente, dois votos de pesar; um pelo falecimento do Dr. Nascimento
Costa, médico dedicado à comunidade, e outro pelo falecimento da Dra. Teresa Coelho,
cidadã interventiva na sociedade. Esta decisão será comunicada aos respectivos familiares.
Pelos relevantes serviços prestados à população figueirense como médico, em inúmeros casos
gratuitamente, foi, unanimemente, aceite levar à Assembleia de Freguesia uma proposta de
atribuição do nome do Dr. Nascimento Costa a uma rua ou rotunda desta freguesia.
Aceite a proposta, apresentada pela Associação de Desenvolvimento da Figueira da Foz, que
contempla a alteração do valor/hora de 5,00 € para 5,50 €, dispendido por esta Junta no
serviço de limpeza da sede.
Decidido oferecer à Junta de Freguesia de Ferreira-a-Nova m guião desta Junta de Freguesia
de São Julião.
Face à alteração legislativa que obriga a entidade contratante a suportar 20 % do subsídio de
desemprego, foi decidido considerar sem efeito a candidatura que esta Junta tinha feito para
dois POC’s.
Em virtude das obras de beneficiação desta sede, bem como das obras de recuperação de
habitações degradadas, no âmbito da acção social, há necessidade de proceder a algumas
alterações orçamentais com reforço de verbas já inscritas no orçamento. Totalizando o
montante da alteração o valor de 13.000,00 €.
Decididos os seguintes apoios:
- 100,00 € à Escola Dr. Joaquim de Carvalho para as Jornadas Culturais.
- 500,00 € à Fábrica da Igreja de São Julião, pela contribuição prestada pela paróquia aos
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festejos de São Julião.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 9.234,83 € (nove mil duzentos e
trinta e quatro euros e oitenta e três cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO SESSENTA E SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E TRÊS
DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E NOVE.
Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia
de São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
tendo-se verificado a ausência dos Vogais Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda
Mendes Saboga, Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais
A situação financeira desta Junta não é preocupante, verificando-se, a 31 de Janeiro findo,
um saldo de 160.558,00 €.
Por unanimidade foram aprovados dois votos de pesar; um pelo falecimento da avó da
colaboradora desta Junta, Ana Cristina Parracho Lobo, e outro pelo falecimento da sogra do
Dr. António João Paredes.
Após auscultação da Casa Nossa Senhora do Rosário e da empresa municipal Figueira
Domus, no sentido de protocolar as acções a realizar, em termos de obras a habitações
degradadas de famílias carenciadas, e a fim de evitar qualquer aproveitamento político, foi
decidido não avançar para qualquer protocolo, realizando essas acções sem parcerias,
frisando, no entanto, o Presidente, que este executivo receberá sempre, como bem vinda,
qualquer colaboração.
Foi aceite a colocação nesta sede, de uma máquina de café, sem custos, com a contrapartida
de utilização dos consumíveis.
Decidido a deslocação duma representação desta Junta, de um ou dois elementos, ao
Encontro Nacional da ANAFRE, a realizar em Santarém.
Decidido instalar nesta sede um Terminal de Pagamento Automático da Caixa Geral de
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Depósitos, em condições contratuais bastante vantajosas para a freguesia.
Decididos os seguintes apoios:
- 150,00 € à “Bruna” para o Festival Internacional de Tunas da U. I. Figueira da Foz.
- 500,00 € ao Grupo Coral David de Sousa pela sua participação nos festejos de São Julião.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Janeiro de 2009, nos
quais se registam um total da receita de 34.648,59 € (trinta e quatro mil seiscentos e quarenta
oito euros e cinquenta e nove cêntimos) e total de encargos de 27.824,33 € (vinte e sete mil
oitocentos e vinte e quatro euros e trinta e três cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 160.558,00 € (cento e sessenta
mil quinhentos e cinquenta e oito euros).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 16.348,99 € (dezasseis mil
trezentos e quarenta e oito euros e noventa e nove cêntimos), das quais foram presentes os
respectivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
respectivas Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO SESSENTA E SETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVE DE
MARÇO DE DOIS MIL E NOVE.
Aos nove dias do mês de Março de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Pelo responsável da contabilidade, este Executivo foi informado que o saldo à ordem a 28 de
Fevereiro último era de 43.486,04 €.
Decidida uma parceria entre esta Junta e a Casa Nossa Senhora do Rosário, através da qual
serão desenvolvidos worshops e outras acções, em diversas áreas do social, dirigidas a toda a
população, a funcionar nesta sede, sem prejuízo das actividades das Oficinas Sénior.
Decidido, à imagem do ano anterior, aceitar a parceria – Câmara Municipal/Junta de
Freguesia/Magenta, para que esta Junta receba, na freguesia, uma exposição de pintura dos
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artistas da Magenta, integrada na Figueir’Arte, entre 22 e Maio e 02 de Junho.
Decidido proceder à formalização do processo tendente à progressão na carreira da
colaboradora desta junta Ana Cristina Parracho Lobo, ao abrigo do artigo 48.º do Decreto-Lei
n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro.
Decidido dirigir convite às duas tunas – Bruna e Imperial Neptuna – para animação do
espaço “Tasquinhas”, nas festas da Cidade.
Relativamente às obras de beneficiação em casas de famílias carenciadas, o Presidente
informou que a primeira intervenção, em casa de José Galante, está praticamente concluída e
a segunda foi iniciada no Bairro Monsenhor Palrinhas.
Decidido solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia a convocatória da
Assembleia par o dia 15 de Abril.
Foi feita a substituição de uma Auxiliar de Acção Educativa no Jardim de Infância Conde de
Ferreira. Admitida a candidata que se seguia na ordem da classificação.
Pela vogal deste Executivo – Lucinda Saboga – foi dado conhecimento da sua intenção de
solicitar a suspensão das suas funções neste Executivo.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 460,00 € à Comissão do Carnaval do Casal do Rato para compra de material destinado ao
carro alegórico.
- 267,20 € ao Jardim de Infância Conde de Ferreira para a compra de livros, integrado na
semana da leitura.
- 80,00 € a Cação Biscaia para ¼ de página na brochura “Caminho de ferro/Largo Dr.
Nunes”.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 11.561,16 € (onze mil quinhentos
e sessenta e um euros e dezasseis cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO SESSENTA E OITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E TRÊS
DE MARÇO DE DOIS MIL E NOVE.
Aos vinte e três dias do mês de Março de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
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Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda
Mendes Saboga – Vogais, tendo-se verificado a ausência do Tesoureiro Herculano Antunes
Guedelha, que justificou a sua falta.
Pelo responsável da contabilidade foi este executivo informado que, a 28 de Fevereiro findo,
o saldo de tesouraria era de 145.789,71 €.
Relativamente às contas de gerência do ano de 2008, o saldo transitado desse ano para o
corrente foi de 155.490,40 €.
Pelo Presidente foi dado conhecimento de uma comunicação emanada do Instituto
Geográfico Português, em resposta ao pedido desta Junta para que esse organismo se
pronunciasse sobre o titular dos direitos de posse da Ilha da Morraceira. Dessa comunicação
verifica-se que a resposta não é conclusiva.
Aprovado unanimemente um voto de pesar pelo falecimento de José Henriques Mendes
Carvalho, figura carismática desta cidade ligada á restauração.
Decidido desencadear uma acção conjunta com a Multiópticas com vista ao rastreio visual da
população, a efectuar em espaço ao ar livre, dando esta junta apoio em termos logísticos.
Pelo vogal, Lucinda Saboga, foi apresentado, por escrito, ao Presidente deste executivo e ao
Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, o pedido de suspensão de funções neste
executivo, com efeitos após a próxima reunião deste Executivo e primeira do mês de Abril
próximo.
Decididos os seguintes apoios:
- 264,00 € à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Dr. João de Barros
para comparticipação nas rifas, cujo valor se destina a pequenas obras na Escola;
- 143,40 € a Alberto Cristóvão para aquisição de livros infantis distribuir nas escolas do
ensino básico e jardins de infância;
- 50,00 € ao Curso de Licenciatura de Psicologia para ¼ de página do livro de curso;
- Um troféu à União de Sindicatos da Figueira da Foz para prova de atletismo comemorativa
do 1.º de Maio.
CONTA DE GERÊNCIA DA FREGUESIA DE SÃO JULIÃO DA FIGUEIRA DA FOZ,
REFERENTE AO PERÍODO DE UM DE JANEIRO A TRINTA E UM DE DEZEMBRO
DE DOIS MIL E OITO - Foi presente a conta da responsabilidade do Tesoureiro,
devidamente organizada e documentada, respeitante à gerência de um de Janeiro a trinta e
um de Dezembro de dois mil e oito, pela qual se verifica que o total da RECEITA cobrada
foi de € 374.405,56 (trezentos e setenta e quatro mil quatrocentos e cinco euros e cinquenta e
seis cêntimos), que com o saldo de dotações orçamentais da gerência anterior no valor de €
65.238,53 (sessenta e cinco mil duzentos e trinta e oito euros e cinquenta e três cêntimos),
totaliza uma receita de € 439.644,09 (quatrocentos e trinta e nove mil seiscentos e quarenta e
quatro euros e nove cêntimos). Sendo o total da DESPESA efectuada no valor de €
287.652,96 (duzentos e oitenta e sete mil seiscentos e cinquenta e dois euros e noventa e seis
cêntimos), resulta um SALDO em numerário de € 151.991,13 (cento e cinquenta e um mil
novecentos e noventa e um euros e treze cêntimos), que transita para a gerência seguinte.
Foi também presente a Conta Geral de Operações de Tesouraria, referente ao mesmo
período apresentando um movimento anual de entradas de € 21.621,74 (vinte e um mil
seiscentos e vinte e um euros e setenta e quatro cêntimos), que com o saldo do ano anterior
no valor de € 2.068,90 (dois mil e sessenta e oito euros e noventa cêntimos), totaliza uma
receita de € 23.690,64 (vinte e três mil seiscentos e noventa euros e sessenta e quatro
cêntimos), sendo o montante anual de saídas de € 20.191,37 (vinte mil cento e noventa e um
euros e trinta e sete cêntimos), resulta um saldo que transita para a gerência seguinte no valor
de € 3.499,27 (três mil quatrocentos e noventa e nove euros e vinte e sete cêntimos).
Na sequência de todas as trocas de informações havidas o Executivo, por unanimidade,
deliberou aprovar a Conta de Gerência da Junta de Freguesia relativa ao ano de dois mil e
oito e, submetê-la, nos termos da Lei, à aprovação da Assembleia de Freguesia.
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FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 28 de Fevereiro de 2009, nos
quais se registam um total da receita de 43.926,29 € (quarenta e três mil novecentos e vinte e
seis euros e vinte e nove cêntimos) e total de encargos de 51.882,44 € (cinquenta e um mil
oitocentos e oitenta e dois euros e quarenta e quatro cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 145.789,71 € (cento e quarenta
e cinco mil setecentos e oitenta e nove euros e setenta e um cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 20.921,03 € (vinte mil novecentos
e vinte e um euros e três cêntimos), das quais foram presentes os respectivos documentos
justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas Ordens de
Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO SESSENTA E NOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TREZE DE
ABRIL DE DOIS MIL E NOVE.
Aos treze dias do mês de Abril de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Lucinda Mendes Saboga – Vogais.
Por informação do responsável da contabilidade desta Junta, o saldo à ordem, nesta data, é de
aproximadamente de 16.000,00 €. As, despesas das remodelações efectuadas por esta junta
em duas habitações de famílias carenciadas estão liquidadas, despesas essas que ascendem a
9.042,00 €. Relativamente ao protocolo em vigor com a Câmara Municipal, essa autarquia
não liquidou qualquer verba relativamente às refeições dos Jardins Escola e aos vencimentos
do pessoal, desde Novembro do ano findo, estando essas despesas a ser suportadas por esta
Junta.
Por unanimidade foram aprovados dois votos de pesar: Um pelo falecimento da mãe do
colaborador desta Junta – Carlos Manuel Lema Pelicano -, outro pelo falecimento do filho da
Sra. Dra. Teresa Coimbra.
Pelos Lions da Figueira da Foz foram entregues nesta Junta dez cabazes com bens de
primeira necessidade que este executivo distribuiu por outras tantas famílias carenciadas,
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conforme levantamento feito pela técnica de acção social.
Pelo Presidente foi dado conhecimento de nova insistência junto ao senhor Professor Doutor
Rui Cascão no sentido de este ultimar a monografia que há muito devia estar concluída.
Decididos os seguintes apoios:
- 150,00 € a Tubo d’Ensaio para as comemorações do 25 de Abril;
- 150,00 € à Sociedade Filarmónica Figueirense para um sarau Cultural;
- 150,00 € à Associação Académica da Universidade Internacional da Figueira da Foz, para a
Queima das Fitas;
- 240,00 € à Associação Cívica e Cultural 24 de Agosto para rastreio de saúde à população;
- 100,00 € ao Sporting Clube Figueirense, valor da aquisição de 10 ingressos para o
espectáculo a favor da recuperação da Casa Abrigo.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 25.906,04 € (vinte e cinco mil
novecentos e seis euros e quatro cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Lucinda Mendes Saboga

ACTA NÚMERO SETENTA – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE DE
ABRIL DE DOIS MIL E NOVE.
Aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário e Maria Adelaide Gaspar Gonçalves –
Vogal, tendo-se verificado as ausências do Tesoureiro Herculano Antunes Guedelha e do
Vogal Mauro Filipe Rodrigues Correia, que justificaram as suas faltas.
Em consequência da eleição efectuada em Assembleia de Freguesia, passou a fazer parte
deste Executivo como vogal, Maria Adelaide Gaspar Gonçalves, que assim substitui a vogal
Lucinda Mendes Saboga.
Por informação do responsável da contabilidade desta Junta, o saldo de tesouraria era, a 31 de
Março, de 120.619,87 €.
O Presidente deu conhecimento da assinatura de um protocolo com várias entidades ligadas
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ao tema, que a visa entreajuda no sentido de minimizar e prevenir atitudes de risco no campo
da toxicodependência e alcoolismo.
Recebida da Câmara Municipal comunicação no sentido de esta Junta poder utilizar espaço
no recinto da feira integrada nas festas da cidade. Decidido solicitar um stand destinado às
Oficinas Sénior para os seus utentes aí exporem ao trabalhos ligados às artes decorativas e
tapeçarias.
Da Câmara Municipal foi recebida uma comunicação convidando esta Junta a fazer-se
representar no desfile final das colectividades como encerramento da III Bienal , a realizar
em Agosto.
Nesta data foi contactado, uma vez mais, o Senhor Professor Doutor Rui Cascão, no sentido
de este investigador entregar o trabalho final da monografia da freguesia. Deixou a promessa
de proceder a essa entrega no próximo dia 4 de Maio.
Discutido, genericamente, o modo de apoio a famílias comprovadamente carenciadas, tendo
em atenção o anunciado apoio do governo na aquisição de medicamentos por parte dessas
famílias. Atendendo a que, a verificar-se esse facto, esta Junta já não apoiará nesse campo,
decidiram-se outros tipos de apoios como sejam fraldas para idosos e comparticipação nas
despesas de água e luz. Para estes últimos casos, este Executivo irá sensibilizar a EDP e a
Águas da Figueira no sentido destas empresas concederem descontos ou reduzirem taxas às
famílias indicadas por esta Junta, sem prejuízo de se continuar a trabalhar, no pressuposto do
apoio desta Junta, nessas vertentes.
Decididos os seguintes apoios:
- 150,00 € ao GIS Sport para a aquisição de 30 livros sobre património das Freguesias;
- 150,00 € ao III Encontro de Basquetebolistas de Moçambique para torneio de Basquetebol,
verba destinada à aquisição de troféus;
- 150,00 € à escola Dra. Cristina Torres para Projecto Espaço Escola destinado à recuperação
de estufa.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Março de 2009, nos
quais se registam um total da receita de 49.648,56 € (quarenta e nove mil seiscentos e
quarenta e oito euros e cinquenta e seis cêntimos) e total de encargos de 82.826,75 € (oitenta
e dois mil oitocentos e vinte e seis euros e setenta e cinco cêntimos), que com o saldo da
gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 120.619,87 € (cento e
vinte mil seiscentos e dezanove euros e oitenta e sete cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 4.752,09 € (quatro mil setecentos
e cinquenta e dois euros e nove cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
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Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Maria Adelaide Gaspar Gonçalves

ACTA NÚMERO SETENTA E UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE MAIO
DE DOIS MIL E NOVE.
Aos onze dias do mês de Maio de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira - Secretário, Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro e
Mauro Filipe Rodrigues Correia – Vogal, tendo-se verificado a ausência da vogal Maria
Adelaide Gaspar Gonçalves, que justificou a sua falta.
Por informação do responsável da contabilidade, o saldo de tesouraria a 30 de Abril era de
143.962,27 €, verificando-se um aumento relativamente ao mês anterior em virtude da
transferência da 2.ª tranche do Fundo de Financiamento das Freguesias.
Decidido solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia a marcação da
Assembleia para o dia 29 de Junho de 2009.
Aprovado um voto de pesar pelo falecimento do Senhor Adriano Pedrosa, pessoa colaborante
com esta Junta e que fazia parte de um dos grupos do voluntariado.
Decidido atribuir a exploração do espaço reservado a esta freguesia na Feira das Freguesias –
tasquinhas – ao Grupo de Escoteiros Marítimos. Em virtude de ter havido a promessa à Casa
do Benfica da Figueira da Foz para utilização desse espaço no corrente ano, foram
contactados os seus responsáveis no sentido de abdicarem dessa utilização em favor dos
referidos Escoteiros, no pressuposto de puderem utilizar esse espaço no próximo ano. Esta
alteração decorre do reconhecimento da actividade desse grupo, bem como do facto de no
ano anterior lhe ter sido criada essa expectativa.
Perante esta atitude altruísta, foi unanimemente aceite que o Presidente contacte, na altura, o
seu possível substituto, dando-lhe conhecimento desta decisão e solicitando-lhe que a
respeite.
Decidido, em parceria com o Tubo d’Ensaio, comemorar o Dia Mundial da Criança, com
actividades lúdicas dirigidas aos alunos do ensino básico e jardins de infância.
Pelo Presidente foi o Executivo informado que o autor da monografia fez a entrega desse
trabalho, tendo sido já contactada uma gráfica para organizar e, de seguida, solicitar
orçamentos para a sua edição.
Pelo Presidente foi assinado um protocolo entre esta Junta e a Universidade Internacional da
Figueira da Foz, em que esta concede a 2 alunos da freguesia duas bolsas de estudo isentas de
qualquer tipo de pagamento em qualquer dos seus cursos. Assinou outro protocolo com a
Casa Nossa Senhora do Rosário, cujo objectivo é a criação de um espaço que irá combater a
exclusão social em diversas vertentes.
Decidido unanimemente não efectuar qualquer outra reunião deste executivo no corrente
mês, a menos que haja assunto que o justifique.
Concedidos os seguintes apoios:
- 100,00 € à Associação Portuguesa de Deficientes, para ajuda no pagamento de água e luz;
- 150,00 € à Associação Naval 1.º de Maio para acção cultural dos Antigos Remadores e
Timoneiros;
- 100,00 € + IVA, ao jornal O Figueirense para anúncio no aniversário do jornal.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 26.287,72 € (vinte e seis mil
duzentos e oitenta e sete euros e setenta e dois cêntimos), das quais foram presentes os
respectivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
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respectivas Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Maria Adelaide Gaspar Gonçalves

ACTA NÚMERO SETENTA E DOIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OITO DE
JUNHO DE DOIS MIL E NOVE.
Aos oito dias do mês de Junho de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira – Secretário. Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Maria Adelaide Gaspar Gonçalves – Vogais.
Proposto pelo Presidente, foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento da mãe dos irmãos
Barraca, pessoas interventivas na vida da cidade.
Decidido ceder a todas as forças politico-partidárias, em igualdade de condições, qualquer
material solicitado pelas mesmas a esta junta.
Discutido o horário de abertura e funcionamento da sede desta junta, atendendo ao facto de se
constatar que os utentes que recorrem aos serviços à quinta-feira após as 17,30 horas, ser em
número muito reduzido, quando, em contrapartida, às 10,30 desse dia – hora de abertura –
esse número é incomensurável maior. Assim, foi decidido solicitar aos serviços que nos
próximos meses procedam ao registo do número de utentes atendidos nesse dia da semana,
após as 17,30, para ulterior tomada de decisão sobre este assunto.
Discutidos e acertados valores distribuídos por algumas rubricas de despesa a criar e para
reforçar outras, a ter lugar na revisão orçamental, no valor de 151.991,13 (cento e cinquenta e
um mil novecentos e noventa e um euros e treze cêntimos), a levar à Assembleia de
Freguesia para discussão e aprovação.
Face ao ponto anterior, foi unanimemente aceite orçamentar uma verba para eventual
aquisição de uma carrinha para apoio nas actividades de carácter social, bem como ajuda á
brigada de limpeza a operar na freguesia.
Decidido atribuir os seguintes apoios:
- 250,00 € ao Ginásio Clube Figueirense, para o torneio de basquetebol “Rui Roxo”;
- 200,00 € à Tuna Imperial Neptuna Académica, para o Festival Internacional de Tunas da
Figueira da Foz;
- 1 troféu à comissão da “Malta do Viso” para o seu convívio anual.
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FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Abril de 2009, nos quais
se registam um total da receita de 108.305,63 € (cento e oito mil trezentos e cinco euros e
sessenta e três cêntimos) e total de encargos de 111.895,24 € (cento e onze mil oitocentos e
noventa e cinco euros e vinte e quatro cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 150.612,43 € (cento e cinquenta mil
seiscentos e doze euros e quarenta e três cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 14.565,38 € (catorze mil
quinhentos e sessenta e cinco euros e trinta e oito cêntimos), das quais foram presentes os
respectivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
respectivas Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Maria Adelaide Gaspar Gonçalves

ACTA NÚMERO SETENTA E TRÊS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E DOIS
DE JUNHO DE DOIS MIL E NOVE.
Aos vinte e dois dias do mês de Junho de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira – Secretário. Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Maria Adelaide Gaspar Gonçalves – Vogais.
Segundo informação do responsável pela contabilidade, o saldo de tesouraria a 31 de Maio,
era de 128.185,53 €.
Pelo Presidente foi focada a necessidade de actualização do inventário desta Junta, sendo que
o trabalho base está já organizado, procedendo-se, agora, à anulação do material e artigos já
inexistentes, acrescentando-lhe o que tem sido adquirido.
Decidido adquirir 25 ou 50 selos personalizados com imagens ou efemérides da freguesia,
pelo valor de 1,00 € por unidade.
Ao Jardim de Infância da Escola da Bela Vista foram atribuídos livros didácticos no valor de
204,83 €.
Pelo Presidente foi feita a explanação das diligências por si efectuadas com vista à
continuidade da tradição do arraial integrado nos festejos de São João, a realizar na zona do
São João do Vale. Para isso esta junta irá contribuir com todo o apoio logístico, em
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conjugação com a Figueira Grande Turismo, tendo sempre, como fim último, não deixar
morrer aquela tradição.
Foi já recebido nesta Junta todo o material ortopédico adquirido, para ser cedido, por
empréstimo, a pessoas carenciadas que dele necessitem. Este material é constituído por duas
camas articuladas com colchão e por duas cadeiras de rodas.
Decididos os seguintes apoios:
- 120,00 € ao Grupo de Antigos Atletas da Figueira da Foz, para o torneio de Futsal desta
cidade.
- 250,00 € ao Ginásio Clube Figueirense para o Torneio Internacional de São João em
halterofilismo.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Maio de 2009, nos quais
se registam um total da receita de 110.598,06 € (cento e dez mil quinhentos e noventa e oito
euros e seis cêntimos) e total de encargos de 136.288,90 € (cento e trinta e seis mil duzentos e
oitenta e oito euros e noventa cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de
tesouraria efectiva o saldo líquido de 128.185,53 € (cento e vinte e oito mil cento e oitenta e
cinco euros e cinquenta e três cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 23.204,39 € (vinte e três mil
duzentos e quatro euros e trinta e nove cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Maria Adelaide Gaspar Gonçalves

ACTA NÚMERO SETENTA E QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TREZE DE
JULHO DE DOIS MIL E NOVE.
Aos treze dias do mês de Julho de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira – Secretário. Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Maria Adelaide Gaspar Gonçalves – Vogais.
Segundo informação do responsável da contabilidade, o saldo de tesouraria a 30 de Junho,
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era de 120.318,88 €. Relativamente às verbas a receber, decorrentes dos protocolos com a
edilidade, verifica-se um atraso de cerca de três meses, considerado + ou – normal.
À imagem dos anos anteriores, a verba a receber da Figueira Grande Turismo, relativamente
à feira das Freguesias, no valor de 750,00 €, irá ser distribuída pelos grupos participantes na
mesma em representação da Freguesia. São eles a Imperial Neptuna e Tuna Bruna da
Universidade Internacional da Figueira da Foz.
À Escola do Ensino Básico das Abadias, para a compra de dezasseis expositores, um por sala
de aulas, e à escola Rui Martins, par um expositor e livros didácticos para crianças, foi
atribuída a verba de 2.086,00 €. Esta verba fora orçamentada para entrega por altura do Natal,
como acontecera coma as outras escolas.
Atendendo à reconhecida qualidade do trabalho e às diversas recomendações, foi decidido
atribuir a edição da Monografia da Freguesia à firma Offsetarte – Artes Gráficas, Lda., pelo
valor de 14.725,00 €, para 500 exemplares, valor que inclui IVA à taxa de 5 % e o desconto
de 5 % efectuado pela firma. Este trabalho inclui uma sobrecapa do pintor Mário Silva e uma
foto, em tamanho A5 do fotografo Jorge Dias. O Valor do IVA em 5 % foi comunicado a esta
Junta pela 1.ª Repartição Serviço de Finanças, através do seu Chefe Dr, Carlos Ribeiro,
depois de solicitação do Presidente da Junta, já que surgiram dúvidas entre essa taxa e a taxa
de 20 %.
Decorrente do ponto anterior, foi celebrado um protocolo entre esta Junta e o Casino
Figueira, para a aquisição, por este, de 200 exemplares da referida monografia, com a
contrapartida da exclusividade de patrocínio por parte do Casino.
Foi proposto pelo Presidente e aceite, não convocar outra reunião deste executivo durante o
corrente mês, bem como proceder a uma única reunião no próximo mês de Agosto a realizar
no dia 17.
O Presidente comunicou que gozará férias num curto período de tempo que decorrerá de três
a dez de Agosto, no total de seis dias úteis.
Decididos os seguintes apoios:
- 375,00 € à Tuna Bruna da U.I. da Figueira da Foz, pela participação na Feira da Freguesias.
- 375,00 € à Tuna Imperial Neptuna, pela participação na Feira das Freguesias.
- 150,00 € a Figueira Viva para troféus destinados a desporto de praia.
- 250,00 € à Assembleia Figueirense para obras na sede.
- 2.086,00 € às Escolas das Abadias e Rui Martins, conforme descrição anterior.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Junho de 2009, nos
quais se registam um total da receita de 137.947,47 € (cento e trinta e sete mil novecentos e
quarenta e sete euros e quarenta e sete cêntimos) e total de encargos de 172.405,96 € (cento e
setenta e dois mil quatrocentos e cinco euros e noventa e seis cêntimos), que com o saldo da
gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 120.318,88 € (cento e
vinte mil trezentos e dezoito euros e oitenta e oito cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 31.200,09 € (trinta e um mil e
duzentos euros e nove cêntimos), das quais foram presentes os respectivos documentos
justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas Ordens de
Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do
Decreto-Lei N.º 217/88, de 27 de Junho, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
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Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Maria Adelaide Gaspar Gonçalves

ACTA NÚMERO SETENTA E CINCO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSETE
DE AGOSTO DE DOIS MIL E NOVE.
Aos dezassete dias do mês de Agosto de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira – Secretário. Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Maria Adelaide Gaspar Gonçalves – Vogais.
Por proposta do Presidente foi aprovado, por unanimidade, um voto de pesar pelo
falecimento da esposa do gerente da Caixa Geral de Depósitos da Agência desta Cidade. Esta
proposta surge pela atenção que este gerente tem dado às solicitações desta Junta, tendo
prestado o apoio daquela instituição bancária na minimização das carências sociais da
freguesia.
Face ao grande número de inscritos foi decidido alugar um autocarro para, em conjunto com
os dois cedidos pela Câmara Municipal, transportar os Seniores ao passeio há muito
programado.
Foi unanimemente aceite, atendendo ao facto do presente mandato estar quase a terminar,
não proceder à aquisição da carrinha de apoio à Acção Social e à limpeza da Freguesia,
evitando, assim, condicionar a acção do próximo executivo que poderá, eventualmente,
definir outras prioridades. Esta decisão será comunicada à Assembleia de Freguesia na
próxima reunião.
Decidido solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia a convocatória da
assembleia para o dia 16 de Setembro próximo.
Decididos os seguintes apoios:
- 250,00 € à Liga dos Combatentes – Núcleo da Figueira da Foz - para memorial dos
militares falecidos nas ex-colónias.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Julho de 2009, nos quais
se registam um total da receita de 174.706,71 € (cento e setenta e quatro mil setecentos e seis
euros e setenta e um cêntimos) e total de encargos de 201.009,64 € (duzentos e um mil e nove
euros e sessenta e quatro cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de
tesouraria efectiva o saldo líquido de 127.932,84 € (cento e vinte e sete mil novecentos e
trinta e dois euros e oitenta e quatro cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 42.763,59 € (quarenta e dois mil
setecentos e sessenta e três euros e cinquenta e nove cêntimos), das quais foram presentes os
respectivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
respectivas Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
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de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do n.º 2 do
artigo 34.º do Decreto-Lei N.º 135/99, de 22 de Abril, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Maria Adelaide Gaspar Gonçalves

ACTA NÚMERO SETENTA E SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CATORZE DE
SETEMBRO DE DOIS MIL E NOVE.
Aos catorze dias do mês de Setembro de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira – Secretário. Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Maria Adelaide Gaspar Gonçalves – Vogais.
Segundo informação do responsável pela contabilidade o saldo de tesouraria a 31 de Julho
era de 127.932,84 €.
Apresentada pelo Presidente uma proposta para que seja levada à Assembleia Municipal a
atribuição da medalha de mérito desportivo ao Atleta Internacional de Basquetebol – José
Costa – bem como um voto de pesar pelo falecimento da cantora Maria Clara, interprete da
canção da Figueira.
A pedido do autor, foi decidido oferecer oito exemplares da Monografia da freguesia, ao
autor Professor Doutor Rui Cascão para serem distribuídas pela Universidade e algumas
direcções da sua Faculdade.
Decidido atribuir oito expositores, um por sala, para a Escola do Ensino Básico do Viso.
Decidido colocar em duas livrarias, bem como na secção da Biblioteca Municipal, alguns
exemplares da Monografia da Freguesia, destinadas à venda ao público.
Decidido proceder à liquidação, directamente ao Ginásio Clube Figueirense, do valor
correspondente a dois jogos de basquetebol a realizar pelo Sporting Clube Figueirense, no
pavilhão do Ginásio, em virtude desse Clube não ter local para efectuar os jogos devido às
obras no pavilhão que utilizava.
Decidido o seguinte apoio:
- 300,00 € Ao Sporting Clube Figueirense para custear o aluguer do pavilhão do Ginásio para
dois jogos de basquetebol.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 25.735,83 € (vinte e cinco mil
setecentos e trinta e cinco euros e oitenta e três cêntimos), das quais foram presentes os
respectivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
respectivas Ordens de Pagamento.
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ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do n.º 2 do
artigo 34.º do Decreto-Lei N.º 135/99, de 22 de Abril, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Maria Adelaide Gaspar Gonçalves

ACTA NÚMERO SETENTA E SETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E OITO
DE SETEMBRO DE DOIS MIL E NOVE.
Aos vinte e oito dias do mês de Setembro de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia
de São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira – Secretário. Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Maria Adelaide Gaspar Gonçalves – Vogais.
O saldo de tesouraria a 31 de Agosto era de 117.927,31 €.
O Presidente foi informado, pela Câmara Municipal, da disponibilidade de dois
trabalhadores, ao abrigo dos POCs, que podem ficar nesta freguesia até ao final do ano,
suportando a edilidade todas as despesas com esses contratos. Aproveitando esse facto, esta
Junta elaborará o respectivo contrato com esses dois elementos já que a Câmara Municipal
não o pode fazer por ter efectuado o anterior e não poder agora renovar.
O Presidente informou o Executivo que a colaboradora desta Junta – Ana Cristina Lobo – se
encontra na situação de baixa por doença que, em princípio, se prolongará por algumas
semanas.
Decidido o seguinte apoio:
- 150,00 € à Associação dos Antigos Alunos, Professores e Funcionários da Escola
Secundária Bernardino Machado, para o seu aniversário.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Agosto de 2009, nos
quais se registam um total da receita de 200.439,46 € (duzentos mil quatrocentos e trinta e
nove euros e quarenta e seis cêntimos) e total de encargos de 241.745,42 € (duzentos e
quarenta e um mil setecentos e quarenta e cinco euros e quarenta e dois cêntimos), que com o
saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 117.927,31 €
(cento e dezassete mil novecentos e vinte e sete euros e trinta e um cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 6.873,66 € (seis mil oitocentos e
setenta e três euros e sessenta e seis cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
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ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do n.º 2 do
artigo 34.º do Decreto-Lei N.º 135/99, de 22 de Abril, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Maria Adelaide Gaspar Gonçalves

ACTA NÚMERO SETENTA E OITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOZE DE
OUTUBRO DE DOIS MIL E NOVE.
Aos doze dias do mês de Outubro de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira – Secretário. Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Maria Adelaide Gaspar Gonçalves – Vogais.
Segundo informação prestada pelo responsável da contabilidade a situação financeira da
junta mantém-se estável. O saldo à ordem nesta data é de 25.524,72 €.
Da aplicação financeira proveniente da venda do imóvel resta um saldo que ronda os
24.000,00 €, verba esta destinada a ser aplicada em acções de carácter social conforme
deliberação da Assembleia de Freguesia.
Relativamente às verbas a serem transferidas da Câmara Municipal, decorrentes de vários
protocolos, as mesmas encontram-se regularizadas dentro do princípio que vem sendo
seguido.
O Presidente informou que foram entregues seis expositores à Escola do Viso que
importaram em 660,04 €.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 13.392,59 € (treze mil trezentos e
noventa e dois euros e cinquenta e nove cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do n.º 2 do
artigo 34.º do Decreto-Lei N.º 135/99, de 22 de Abril, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
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Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Maria Adelaide Gaspar Gonçalves

ACTA NÚMERO SETENTA E NOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS
DE OUTUBRO DE DOIS MIL E NOVE.
Aos vinte e seis dias do mês de Outubro de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz, sita na Rua do Mato, n.º 2, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia com a presença dos membros eleitos, Senhores Vítor Manuel Silva Coelho Presidente, Mário da Cruz Barreira – Secretário. Herculano Antunes Guedelha – Tesoureiro,
Mauro Filipe Rodrigues Correia e Maria Adelaide Gaspar Gonçalves – Vogais.
Por informação do responsável da contabilidade a situação financeira da Junta apresentava, a
30 de Setembro um saldo de 104.133,58 €.
Pelo Presidente foi proposto que se enderece um agradecimento ao Sr. Orlando Costa Guerra
por este ter ofertado um relógio de caixa alta a esta Junta.
Proposto, igualmente, agradecimentos a todos os voluntários que, ao longo deste mandato,
colaboraram com esta Junta nas várias vertentes, desde a informática até às acções de
carácter social, passando pelo ensino primário e apoio psicológico. Esperando este Executivo
que não seja esquecido nenhum nome, são eles:
-António Dinis; Idalina Oliveira; Dra. Maria Clementina da Silva; Rui Jacinto; Dra. Fernanda
Oliveira; Fernanda Costa; Fátima Pereira; Conceição Carrolo; Professora Adélia Tourais;
Françoise Paraire; Maria da Graça; Álvaro Fernandes; Joaquim Luís Brito dos Santos; Rui
Monteiro Cunha e Administração do Fozcenter.
Foi decidido adquirir ao fotógrafo Jorge Dias um quadro a cores que retrata a Figueira antiga,
feito a partir de uma fotografia da época, a preto e branco, que fora inserida no interior da
capa da monografia de São Julião.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Setembro de 2009, nos
quais se registam um total da receita de 217,404,71 € (duzentos e dezassete mil quatrocentos
e quatro euros e setenta e um cêntimos) e total de encargos de 268.550,72 € (duzentos e
sessenta e oito mil quatrocentos e cinquenta euros e setenta e dois cêntimos), que com o saldo
da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 104.133,58 € (cento
e quatro mil cento e trinta e três euros e cinquenta e oito cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 16.040,46 € (dezasseis mil e
quarenta euros e quarenta e seis cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
ATESTADOS DIVERSOS - Foram presentes vários requerimentos, solicitando a passagem
de atestados para diversos fins, que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do n.º 2 do
artigo 34.º do Decreto-Lei N.º 135/99, de 22 de Abril, foram deferidos.
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Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente acta sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Vítor Manuel Silva Coelho
Secretário: Mário da Cruz Barreira
Tesoureiro: Herculano Antunes Guedelha
Vogal: Mauro Filipe Rodrigues Correia
Vogal: Maria Adelaide Gaspar Gonçalves
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