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ACTA NÚMERO UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRÊS DE NOVEMBRO DE
DOIS MIL E NOVE.
Aos três dias do mês de Novembro 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 de todos os seus membros eleitos, Senhores Fernando Góis Moço Presidente, Herculano Ramos Rocha, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra, Maria
Isabel Cardoso Guardão Tavares e Natália Sofia Fernandes de Oliveira - 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. Herculano Ramos Rocha e Sra. Maria Isabel Cardoso Guardão
Tavares, 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 Herculano Ramos Rocha.
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.
O Executivo tomou, ainda, conhecimento e reflectiu sobre vários assuntos, nomeadamente,
sobre o horário de funcionamento ao público da sede da Junta, sobre a situação do parque
escolar situado na área da freguesia, sobre as comemorações do dia do Padroeiro da
Freguesia e sobre o apoio a dar a carenciados da freguesia.
Foi deliberado que as reuniões ordinárias do Executivo se realizam nas primeiras e terceiras
terças-feiras de cada mês.
Finalmente, o Senhor Presidente, convocou todo o Executivo para uma reunião extraordinária
a realizar no dia 10 de Novembro pelas 18h30.
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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO DOIS – DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DEZ DE
NOVEMBRO DE DOIS MIL E NOVE.
Aos dez dias do mês de Novembro 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
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Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo deliberou delegar no Presidente as competências constantes no artigo 34.º da 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, com as exclusões previstas no artigo 35.º da mesma Lei.
O Executivo deliberou a distribuição de pelouros pelos seus membros:
- Presidente (Fernando Góis Moço): Ambiente, Atendimento, Coordenação do Executivo,
Cultura e Colectividades, PDM, Plano de Actividades, Protecção Civil, Relacionamento
institucional, Representação Oficial, Urbanismo e Acção Social.
- Secretário (Herculano Ramos Rocha): Atendimento, Legislação, limpeza, Recenseamento,
Secretaria, Site Internet e Toponímia.
- Tesoureiro (Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares): Contabilidade, Atendimento, Acção
Social, Comemorações/Realizações, Manutenção da Sede, Orçamentos e Tesouraria.
- Vogal (Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra): Escolas, Pobreza e
Comemoração/Realizações.
- Vogal (Natália Sofia Fernandes de Oliveira): Juventude, Comemorações/Realizações,
Desporto, Elaboração de Actas, Saúde e Site Internet.
O Executivo deliberou ainda:
- Proceder à recolha de orçamentos para aquisição de aparelhagem de ar condicionado para a
sede e aquisição de uma viatura para o serviço da Junta.
- Criar um lugar de Técnico Superior de Educação e Acção Social no quadro do pessoal da
Junta de Freguesia de São Julião da Figueira da Foz.
- Uniformizar o horário de funcionamento da sede da Junta de Freguesia das 9h00 às 12h30 e
das 14h00 às 17h30, todos os dias da semana, a partir do dia 02 de Janeiro de 2009.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 7.284,66 € (sete mil duzentos e
oitenta e quatro 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.
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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO TRÊS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSETE DE
NOVEMBRO DE DOIS MIL E NOVE.
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Aos dezassete dias do mês de Novembro 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da reunião anterior e tomou conhecimento:
- Reunião com o Senhor Presidente da Câmara Municipal a realizar em Dezembro, em data e
hora a marcar, com a finalidade da abordagem de problemas mais importantes;
- Reunião havida com a Comissão de Pais do Jardim-de-infância Conde de Ferreira, que
solicitou o maior empenho da Junta no sentido da resolução de alguns problemas,
nomeadamente em relação à alimentação, à vedação da escola e equipamentos de lazer. O
Executivo deliberou levar o assunto junto do Vereador do Pelouro, no mais curto espaço de
tempo;
- Da visita efectuada à Escola das Abadias, onde se deparou com várias situações que irão ser
colocadas à Câmara Municipal, dado tratarem-se de obras que ultrapassam as nossas
competências;
De uma proposta do Departamento de Obras Municipais contendo um projecto para
colocação de passeios na Rua Dr. Santos Rocha, a qual mereceu parecer favorável deste
Executivo.
O Executivo deliberou, ainda:
- Aprovar o projecto de Programa relativo às Festa de São Julião;
- Contactar a Impressora Económica para a execução dos Calendários de mesa para 2010;
- Solicitar parecer à CCRC sobre os abonos a que o Presidente e os Vogais têm direito;
- Conceder um apoio igual ao do ano passado para o Torneio de Xadrez que a Assembleia
Figueirense irá realizar;
- Pedir orçamentos para dotar o edifício da Junta com ar condicionado;
- Abrir concurso público para o Cargo de Técnico Superior de Educação e Acção Social, na
área do Serviço Social.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Outubro de 2009, nos
quais se registam um total da receita de 253.791,88 € (duzentos e cinquenta e três mil
setecentos e noventa e um euros e oitenta e oito cêntimos) e total de encargos de 295.922,20
€ (duzentos e noventa e cinco mil novecentos e vinte e dois euros e vinte cêntimos), que com
o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 112.829,17
€ (cento e doze mil oitocentos e vinte e nove euros e dezassete cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 13.464,87 € (treze mil
quatrocentos e sessenta e quatro euros e oitenta 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
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Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE DEZEMBRO
DE DOIS MIL E NOVE.
Aos dois dias do mês de Dezembro 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo deliberou aprovar a Acta da última reunião e, após ter tomado conhecimento das
principais ocorrências havidas desde a última reunião, deliberou:
- Solicitar a marcação da Assembleia de Freguesia para o dia 21 de Dezembro;
- Aprovar o Plano de Actividades da Junta de Freguesia para 2010;
- Aprovar o Orçamento da Junta de Freguesia para 2010;
- Estabelecer contactos a fim de ser adquirida uma viatura para a Junta de Freguesia;
- Colocar à disposição do CNO da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra uma sala para
sessões de esclarecimento sobre cursos que aquela Escola irá levar a efeito nesta cidade;
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 9.855,10 € (nove mil oitocentos
e cinquenta e cinco euros e dez 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.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO CINCO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE QUINZE DE DEZEMBRO
DE DOIS MIL E NOVE.
Aos quinze dias do mês de Dezembro de dois mil e nove, na sede da Junta de Freguesia de
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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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a Acta da reunião anterior e tomou conhecimento das seguintes acções:
- Reunião com o Sr. Presidente da Câmara, em 4 de Dezembro;
- Reunião com o Sr. Vereador Dr. Carlos Monteiro no dia 07 de Dezembro;
- Visitas ao comércio de São Julião, não só para apresentação de Boas Festas como recolher
impressões sobre os principais problemas e recolha de sugestões;
- Visitas às Águas da Figueira, S.A. e à Litocar no sentido de ver viaturas em 2.ª mão
disponíveis para serem adquiridas pela Junta;
- Participação numa reunião de voluntários que aderiram à acção “Limpar Portugal”;
- Reunião com a Administração do Porto da Figueira da Foz com o fim de ser dado
conhecimento de um projecto de alargamento da Marina, com a utilização total da doca;
- Adesão à publicidade em som de rua, através de um spot, da firma “Ver e Ouvir
Audiovisuais, Lda.”, no valor de 180,00 €, durante a época natalícia.
Foi feita a análise da sessão de entrega dos prémios aos melhores alunos das Escolas
Secundárias da Freguesia, realizada no passado dia 10, no Pequeno Auditório do CAE.
Foi, ainda, dada a informação de que a 16 de Dezembro decorrerá, na Câmara Municipal,
uma reunião entre Juntas de Freguesia e o Executivo Camarário, sobre o próximo orçamento
municipal.
Foi feita uma reflexão sobre a necessidade da conjugação de esforços com outras instituições
no que diz respeito ao apoio social.
O Executivo deliberou a compra de uma viatura à Litocar, ficando o Sr. Presidente da Junta
de estabelecer os contactos e fechar negócio, nas melhores condições.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Novembro de 2009, nos
quais se registam um total da receita de 259.586,38 € (duzentos e cinquenta e nove mil
quinhentos e oitenta e seis euros e trinta e oito cêntimos) e total de encargos de 314.225,48 €
(trezentos e catorze mil duzentos e vinte e cinco euros e quarenta e oito cêntimos), que com o
saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 99.474,13 €
(noventa e nove mil quatrocentos e setenta e quatro euros e treze cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 16.070,34 € (dezasseis mil e
setenta euros e trinta 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
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Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CINCO DE JANEIRO DE
DOIS MIL E DEZ.
Aos cinco dias do mês de Janeiro de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a Acta da reunião anterior e tomou conhecimento das seguintes acções,
realizadas no âmbito dos Festejos de Natal e do Santo Padroeiro:
- Em 18 de Dezembro começou-se a distribuição dos Cabazes de Natal, em parceria com o
Rotary Clube da Figueira da Foz, no total de 120 e foi inaugurada a Exposição de Trabalhos
das crianças do 1.º Ciclo, no CAE;
- Em 19 de Dezembro teve lugar um almoço, no Refeitório Social da Delegação da Figueira
da Foz da Cruz Vermelha Portuguesa, para carenciados da Freguesia; à tarde, a partir da
15h00, realizou-se uma Festa de Natal com lanche, espectáculo e distribuição de brinquedos
a crianças de famílias carenciadas, no Pequeno Auditório do CAE. Esta festa contou com o
apoio da Creche “Traquinas e Trapalhões” e animação a cargo dos alunos do 2.º e 3.º anos do
Curso de Apoio à Infância do INTEP; a partir das 19h00 houve um Jantar de Natal dos
carenciados da Freguesia, oferecido pelo Núcleo do Sporting.
- Em 21 de Dezembro ocorreu um Lanche/Convívio, pelas 16h00, com os Voluntários de São
Julião, na Sede da Junta, animada com interpretações a cargo do Grupo “A Força e a Magia
da Palavra”.
- O Clube de Automóveis Antigos da Figueira da Foz, organizou, a 31 de Dezembro, um
Rally e, no dia 1 de Janeiro, uma Prova de perícia na Avenida 25 de Abril.
No dia 4 de Janeiro decorreu uma reunião com membros das Direcções das Sociedades
Filarmónicas Figueirense e Dez de Agosto, com vista a manter vivas as tradições populares
de nossa Freguesia, nomeadamente, os “Auto Pastoris” e dos “Reis Magos”, as “Janeiras”, a
“Espera dos Reis”, a “Queima do Judas”, a “Serração da Velha” e o “Enterro do Bacalhau”.
Nesta reunião ficou acordado que:
- A parte teatral da “Espera dos Reis” deste ano, será transmitida, para toda a Freguesia, pelos
altifalantes que actualmente estão a transmitir música de Natal;
- A “Serração da Velha” será apresentada pela Sociedade Filarmónica Dez de Agosto no dia
06 de Março e, a 13 de Março, pela Sociedade Filarmónica Figueirense;
- A “Queima do Judas”, à tarde, e o “Enterro do Bacalhau”, à noite, decorrerão no dia 3 de
Abril;
- A “Queima do Judas” terá de ser tratada com a comissão que existe na zona do São João do
Vale;
- A 17 de Fevereiro decorrerá a próxima reunião com as duas Colectividades.
Durante o Período de Natal e Ano Novo, o Presidente e o Secretário da Junta deslocaram-se à
maioria dos estabelecimentos comerciais da Freguesia, apresentando cumprimentos de Boas
Festas e colhendo informações.
A Impressora Económica entregou na Junta calendários de mesa e de bolso para 2010, que
começaram a ser distribuídos.
Foi marcada para o dia 06 de Janeiro uma reunião, para as 16h00, com o Grupo Técnico que
irá organizar o Corta-Mato do dia 13 de Janeiro.
Com a finalidade de divulgar ao máximo os eventos que decorrerão no dia 09 de Janeiro –
Dia de São Julião – foram colocados anúncios nos semanários “A Voz da Figueira” e “O
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Figueirense”, de 1/8 de página, bem como feitas Notas de Imprensa para o “Diário de
Coimbra”, “As Beiras”, a “Rádio Clube Foz do Mondego” e a “Rádio Maiorca”.
Foram solicitadas, à ANAFRE e à CCDRC, pareceres sobre o modo de eleição do actual
Executivo, aguardando resposta.
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia transmitiu uma síntese do que se passou na
Assembleia Municipal do dia 29 de Dezembro, a qual teve como ponto mais importante a
discussão e aprovação do Plano e Orçamento para 2010.
A Impressora Económica está a elaborar Diplomas de Participação a fim de serem entregues
a todas as crianças que participaram com trabalhos na Exposição do dia 18 de Dezembro.
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia informou que está já acordado, com a Litocar, a
aquisição de uma carrinha para serviço da Junta e que espera respostas de empresas
figueirenses ao pedido de orçamento para instalação de ar condicionado na sede.
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia deu conhecimento de que tinha apresentado, aos
serviços camarários, um projecto com a finalidade de, provisoriamente, instalar um parque de
estacionamento para auto-caravanas, na zona sul do Parque das Gaivotas.
Dado o facto, do Executivo ter conhecimento que o anterior Executivo tinha deliberado, em
Acta de 09 de Março de 2009, a progressão de carreira da funcionária Ana Cristina Parracho
Lobo, dado que até agora nada foi feito nesse sentido, foi aprovado dar cumprimento à
deliberação anterior.
Uma vês que o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia não está disponível, foi
deliberado que esta Freguesia será representada, para além do Presidente da Junta, pelo
Secretário da Junta, no próximo Congresso da ANAFRE que se irá realizar em 22, 23 e 24 de
Janeiro, em Lisboa.
Foi discutido o projecto de instalação de uma loja social para comercialização de artigos em
segunda mão, não se tendo chegado a uma conclusão, pelo que o tema terá de ser mais
amadurecido e discutido. O mesmo aconteceu com a constituição de uma conta bancária
solidária, a qual merecerá uma consulta a fazer à ANAFRE e à CCDRC.
O Executivo aprovou:
- Uma proposta no sentido de se comparticipar em 50% na aquisição de um plasma, para
efeitos didácticos, para a Escola da Bela Vista;
- Comparticipação para aquisição de materiais destinados à construção de um carro alegórico
a desfilar no Carnaval.
Ficou, ainda, decidido:
- Estudar a hipótese de organizarmos uma excursão a Lisboa, com a finalidade dos seniores
poderem participar num programa da RPT, como assistentes;
- Solicitar uma reunião à Administração da Sociedade Águas da Figueira tendo em vista a
qualidade duvidosa e a falta de pressão da água que chega aos utentes.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 11.845,76 € (onze mil oitocentos
e quarenta e cinco euros e setenta 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.
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: Fernando Góis Moço
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Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO SETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZANOVE DE JANEIRO
DE DOIS MIL DEZ.
Aos dezanove dias do mês de Janeiro de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a Acta da última reunião e tomou conhecimento das seguintes acções,
realizadas no âmbito dos Festejos do Santo Padroeiro:
- No dia 09 de Janeiro decorreu o ponto mais alto destes festejos, nas instalações da
Assembleia Figueirense, com a Sessão Solene, na qual participou o Grupo “A Magia e a
Força da Palavra” e foram entregues os prémios aos alunos das Escolas EB1 que concorreram
ao Concurso de Pintura e Desenho promovido por esta Junta. Os alunos premiados, foram os
seguintes: 1.º Ano – Ana Maria Remez, da Escola Rui Martins, Rafael e Alice, da Escola do
Viso; 2.º Ano – Tomás Francisco Sousa, Carolina Francisco e Rafael Pessoa, da Escola das
Abadias e Jéssica da Escola Rui Martins: 3.º Ano – Giorgi da Escola Rui Martins; 4.º Ano –
Ana Rita e Maria Leonor da Escola das Abadias. Seguiu-se um Chá-Dançante com a
participação do Duo Musimar, e um Lanche aberto à população sénior. Esta Sessão contou
coma presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal.
- Pelas 16h00 decorreu a cerimónia de entrega de medalhas do Campeonato Nacional de
Masters, realizado no Pavilhão Galamba Marques;
- às 18h00 foi celebrada a Missa em honra do Padroeiro, na Igreja Matriz, pelo Sr. Cónego
João Veríssimo e a participação do Coral David de Sousa.
- No dia 13 de Janeiro, nas Abadias, decorreu o Corta-Mato com a participação de cerca de
350 alunos das Escolas do 2.º e 3.º Ciclos do nosso Concelho.
O Presidente, o Secretário e a Tesoureira do Executivo deslocaram-se às Águas da Figueira,
SA, tendo uma reunião com o seu Administrador – Eng.º Damasceno – a qual permitiu
conhecer alguns projectos em execução, chamar a atenção para o estado degradado das
nossas ruas devido ao facto de se executarem obras da responsabilidade da empresa que não
tem o cuidado de deixar o piso nas melhores condições por desleixo ou utilização de
materiais inadequados.
Foi-nos transmitida a garantia de uma estreita colaboração com a Junta de Freguesia e da
melhoria da prestação dos serviços, quer em termos de pressão, quer em qualidade da água.
Foi, também, abordada a questão do aumento da tarifa da água, tendo-nos sido explicado que
isso se deveu às constantes alterações ao contrato inicial promovidas pelos anteriores
executivos camarários, não só no que se refere ao tipo de saneamento que atingiu, em termos
geográficos concelhios, uma exagerada área em prejuízo e uma renovação da rede da cidade
que, em muitos casos, tem mais de um século de existência.
O Executivo deliberou aprovar as seguintes apoios:
- Aquisição de sacos de cimento para as obras da Escola Rui Martins, no valor de cerca de
240,00 €;
- Pagamento da iluminação da Árvore de Natal colocada no Bairro Novo, no valor de cerca
de 200,00 €;
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- Flores para ornamentação dos altares da Igreja Matriz, no valor de 300,00 €;
- Ao Clube dos Automóveis Antigos da Figueira da Foz;
- À Empresa “Ver e ouvir audiovisuais, Lda.”;
- À Sociedade Filarmónica Dez de Agosto, pela participação na “Espera dos Reis” e
espectáculo na sua sede, no valor de 400,00 €;
- Ao Ginásio Clube Figueirense, Secção de Halterofilismo, pelo Campeonato Nacional de
Masters, no valor de 150,00 €;
- À Escola Joaquim de Carvalho, pelas suas Jornadas Culturais, no valor de 150,00 €;
- Ao XVIII Encontro de ex-combatentes da Companhia de Caçadores 2460 e Batalhão de
Caçadores 2859, no valor de 150,00 €;
- À Secção de Orientação do Ginásio Clube Figueirense, oferta de um troféu para O’Meeting
2010;
- Oferta de 2 troféus à Sociedade Filarmónica Figueirense, para o seu Torneio de Sueca;
- De Apoio à AMI, no valor de 250,00 €, a favor das vítimas do terramoto no HAITI;
- À Assembleia Figueirense, como apoio ao Campeonato e Xadrez, no valor de 250,00 €.
O Executivo deliberou, ainda:
- Oferecer um exemplar da Monografia de São Julião e Serigrafia ao Dr. Fernando Monteiro
e à Administração da Soporcel;
- Solicitar uma reunião com o Vereador da Câmara Municipal no sentido de, à semelhança
dos Campeonatos anteriores, estabelecer um protocolo de cooperação em relação ao
Campeonato do Mundo de Futebol, bem como preparar a actuação da Junta de Freguesia na
Feira das Freguesias;
- Estudar a possibilidade de montagem de painéis fotovoltaicos no terraço da Junta de
Freguesia, em colaboração com a Divisão de Estudos e Projectos da Câmara Municipal;
- Pôr em execução, através da concessão de espaço na Sede e respectiva divulgação, um
projecto denominado “Psicologia para todos”, sob orientação da Psicóloga Dr.ª Iara Lugatte;
- Elaborar um programa para uma “Festa de Angariação de Fundos”, a realizar em Outubro,
com a finalidade da criação de um “Fundo Solidário” para apoio à acção social da Freguesia;
- Solicitar uma reunião com o Vereador responsável a fim de conhecer a posição camarária
sobre o futuro dos espaços “entaipados” na Rua da República e na Rua Fernandes Tomás,
bem como quanto ao futuro do Bairro Padre Américo.
No seguimento da constatação da necessidade em haver uma estreita colaboração entre várias
entidades no sentido de serem colmatadas lacunas, depois de contactos telefónicos havidos, o
executivo irá ter reuniões: com a Dr.ª Teresa Gaspar, no dia 25 de Janeiro, pelas 15h00; com
a Administração da Figueira Grande Turismo, no dia 26 de Janeiro, pelas 15h00; e com o
Administrador Artístico do CAE, no dia 27 de Janeiro, pelas 11h00.
Finalmente, o Sr. Presidente deu conta do empenhamento pessoal e institucional no projecto
“Limpar Portugal”, cujo grupo organizador, a nível concelhio, se tem reunido na Sede da
Junta e que mereceu o apoio unânime do Executivo.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Dezembro de 2009, nos
quais se registam um total da receita de 287.128,50 € (duzentos e oitenta e sete mil cento e
vinte e oito euros e cinquenta cêntimos) e total de encargos de 338.523,93 € (trezentos e
trinta e oito mil quinhentos e vinte e três euros e noventa e três cêntimos), que com o saldo da
gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 102.047,90 € (cento e
dois mil e quarenta e sete euros e noventa cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 26.856,66 € (vinte e seis mil
oitocentos e cinquenta e seis 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.
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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO OITO – DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE
JANEIRO DE DOIS MIL E DEZ.
Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da reunião anterior e tomou conhecimento das seguintes acções:
- Reunião com a Sr.ª Dr.ª Teresa Gaspar, da Divisão de Desporto;
- Reunião com o Dr. Pedro Malta, Administrador da Figueira Grande Turismo.
Em ambas as reuniões foram trocadas importantes informações em relação a acções e
eventos futuros a levar a efeito em comum. No caso concreto da Figueira Grande Turismo
ficaram já marcadas data para eventos futuros, a decorrer no corrente ano.
Foi dada uma informação pormenorizada sobre o XII Congresso da ANAFRE, realizado em
Lisboa de 22 a 24 de Janeiro, tendo o Executivo da Junta discutido algumas das suas
conclusões e ponderado a adesão a acções já desenvolvidas por outras Freguesia. Nesta
perspectiva, estão em estudo a hipótese de três projectos: “Simplex Autárquico”, “Balcão
Sénior” e “A minha rua”.
Dado que o Executivo tomou conhecimento de um acordo celebrado pelo anterior executivo
da Câmara Municipal, em 01 de Junho de 2009, no âmbito do PROHABITA, para
construção e reabilitação a custos controlados no valor de 10.828.700,00 €, foi deliberado
solicitar em que locais vai ser investida tal soma, em face do estado degradado de muitas
habitações desta Freguesia.
O Executivo tomou conhecimento e pronunciou-se sobre as próximas reuniões: com a EDP,
em 28 de Janeiro, e com os serviços de Toponímia, a 29 de Janeiro.
Finalmente, o Executivo deliberou levar a efeito uma acção em conjunto com as escolas do
1.º ciclo, no âmbito do Dia da Árvore. Dado que este dia se comemora a 21 de Março, por se
tratar de um Domingo, a iniciativa terá lugar a 19 (Sexta-feira). A ideia será no sentido de
cada turma das escolas do 1.º ciclo plantar e apadrinhar uma árvore, a qual ficará
identificada. Os serviços camarários, anteriormente contactados, manifestaram total
disponibilidade em colaborar, havendo, também, disponibilidade por parte da Soporcel.
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
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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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO NOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE FEVEREIRO DE
DOIS MIL E DEZ.
Aos dois dias do mês de Fevereiro de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e tomou conhecimento das seguintes acções:
- Reunião com o Director Artístico do CAE, tendo ficado marcada uma nova reunião para o
dia 03 de Maio afim, de serem consolidadas as iniciativas agendadas e acordadas nesta
reunião.
- Reunião com o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vereador António Tavares e o Sr. Chefe de
Gabinete, tendo como finalidade a informação e a nossa opinião sobre a formação de um
grupo de trabalho destinado ao apoio às Freguesias, o qual passará a reunir uma vez por mês
com cada Junta.
- Reunião com representantes da EDP e o Sr. Vereador António Tavares, onde foi explanada
a necessidade de poupança de energia que se irá reflectir em menos despesas municipais.
Esta poupança será dirigida, nomeadamente, para algumas vias ou locais que poderão ser
menos iluminados sem prejuízo manifesto dos normais utentes e para o horário de iluminação
pública. Foi solicitada a colaboração das Junta de Freguesia para a indicação de locais ou vias
que poderão contribuir para a redução de gastos desnecessários.
- Reunião com a Toponímia da Câmara e o Instituto Nacional de Estatística com a finalidade
de nos pedirem a opinião sobre a divisão da área urbana para efeitos do senso estatístico que
se irá realizar em breve.
Foi feita uma reflexão sobre a zona abrangida pelos Bairros da Bela Vista e da Estação, tendo
em vista as carências detectadas, a limpeza, os grupos etário e social, predominantes, a falta
de transportes públicos e de apoio social e o estado da Escola do Ensino Primário.
O Senhor Presidente informou todo o executivo que:
- No dia 04 de Fevereiro decorrerá uma reunião com o Dr. Pedro Malta e o Dr. Jordão, do
Conservatório David de Sousa, tendo em vista algumas acções a realizar em comum, no
seguimento de contactos anteriores;
- A Litocar irá subsidiar a Junta de Freguesia com uma verba anual de 200,00 €,
independentemente de outra verba a ser atribuída em Dezembro;
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- A Junta de Freguesa já possui um espaço para uma eventual “Loja Social”. Esse espaço foi
cedido graciosamente pelo proprietário da Farmácia Central e situa-se na Rua da Republica,
frente à antiga Casa Mino;
- No dia 27 de Fevereiro decorrerá uma acção denominada “Mar Limpo” que, tal como o
evento “Limpar Portugal”, terá o apoio da Junta de Freguesia de São Julião;
O monitor, voluntário, do Posto Internet da Junta informou que deixará essa função a partir
do dia 28 de Fevereiro. Face a esta situação acrescida da necessidade de um colaborador na
área da informática e para, eventualmente, ajudar os fregueses no preenchimento de
impressos de IRS, o Executivo deliberou procurar um POC que contemplasse as necessidades
detectadas e que pudesse estar ao abrigo do programa inserção +.
O Executivo da Junta deliberou, ainda:
- Rectificar a deliberação de 19 de Janeiro respeitante ao subsídio a atribuir pela
ornamentação e iluminação de uma Árvore de Natal no Bairro Novo e outras acções no
âmbito da animação, o qual ficou em cerca de 517,00 €;
- Não aceitar a cedência das instalações da Sede da Junta de Freguesia durante vários meses
e, em muitos casos, até às vinte e três horas e trinta minutos, sem quaisquer contrapartidas, à
Escola de Hotelaria de Coimbra;
- Inaugurar, em cerimónia condigna e a estudar, uma galeria de fotos de todos os Presidentes
da Junta de Freguesia de São Julião eleitos democraticamente, de molde a perpetuar a
memória desses ilustres cidadãos para as gerações futuras;
- Dado que a próxima reunião ordinária deste órgão coincide com a terça – feira de Carnaval,
foi deliberado que a reunião se realizasse na quarta – feira, dia 17 de Fevereiro.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 5.556,59 € (cinco mil quinhentos
e cinquenta 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO DEZ – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSETE DE FEVEREIRO
DE DOIS MIL E DEZ.
Aos dezassete dias do mês de Fevereiro de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da reunião anterior e tomou conhecimento das seguintes acções:
- No dia 04 de Fevereiro decorreu a reunião programada com o D. Pedro Malta e o Dr.
Jordão, do Conservatório David de Sousa, no C.A.E., tendo sido esquematizado uma
programação de animação musical de rua;
- Participação na Tomada de Posse da FigueiArte – Magenta, tendo sido aproveitada a
ocasião para uma primeira abordagem no sentido de serem efectuados eventos em conjunto,
numa base a estudar;
- A 09 de Fevereiro houve uma reunião com a Figueira Dómus, na qual foram trocados
pontos de vista sobre a situação habitacional na Freguesia e nos foram dadas informações no
respeitante à distribuição de habitações;
- Em 11 de Fevereiro decorreu uma reunião nos Paços do Concelho, com a Sra. Vereadora
Dra. Isabel Cardoso, a fim de ser presente o projecto de Regulamento e Tabela de Taxas bem
como foi abordada a necessidade deste documento – tal como o que cada Junta de Freguesia
terá de elaborar. Nesse sentido foi aceite, pelos representantes das Juntas de Freguesia, ser
feita uma reunião – a 27 de Fevereiro, nas instalações da Junta de Freguesia de São Pedro –
de todas as Juntas do Concelho a fim de ser elaborada uma Tabela de Taxas semelhante para
todos. Seguiu-se uma reunião com o Sr. Vereador Dr. Carlos Monteiro, onde foi debatido o
projecto de “Protocolo de Delegação de Competências e Transferências de Meios da Câmara
Municipal da Figueira da Foz nas Juntas do Concelho”, respeitante a pequenas reparações
em Jardins-de-infância e Escolas do 1.º CEB;
- Em 15 de Fevereiro houve uma reunião com o Comandante da Divisão da PSP para tratar
de questões relacionadas com a segurança na cidade e que também serviu para troca de
informações e procedimentos futuros;
- Tem-se continuado a acompanhar de perto alguns graves problemas com carenciados e/ou
toxicodependentes da área da Freguesia;
- Pela ANAFRE fomos informados que esta Junta foi abrangida no Plano de Inspecções a
Freguesias para o ano de 2010.
O Executivo deliberou:
- Apoiar a Liga Portuguesa Contra o Cancro – Delegação Regional do Centro, com uma
importância de 100,00 €;
- Conceder uma verba de 200,00 € à 23.ª, Jornadas de Teatro Amador dos Lions Clube da
Figueira da Foz;
Renovar o Protocolo existente com a FigueiraArte - MAGENTA;
- Conceder uma verba de 200,00 € para apoiar o “Seminário sobre o Impacto do Surf na
Sociedade/Centro de Mar. Que futuro?”, que se vai realizar a 27 e 28 de Fevereiro;
- Apoiar a Competição Matemática “REDEmat”, com uma verba de 150,00 €;
- Ratificar o contrato efectuado com um POC, ao abrigo do Programa Inserção +;
- Apoiar a Secção de Orientação do Ginásio Clube Figueirense com uma verba de 200,00 €;
- Disponibilidade para receber um munícipe condenado a cumprir 80 horas de trabalho a
favor da comunidade;
O Executivo reuniu com representantes das Sociedades Filarmónicas Dez de Agosto e
Figueirense. Convidados também, embora justificando a falta, as Comissões de São João do
Vale e do Carnaval do Bairro da Estação. Esta reunião, na sequência de uma outra anterior,
serviu para debater a necessidade de serem mantidas vivas as tradições populares da cidade e
tornar esses eventos uma atracção turística – cultural.
Como conclusão sintética desta reunião, ficou acordado o seguinte:
- A “Serração da Velha” será feita, pela Sociedade Filarmónica Dez Agosto, no dia 20 de
Março e, pela Sociedade Filarmónica Figueirense, a 27 de Março. Em ambos os casos, os
espectáculos decorrerão nas sedes destas colectividades.
- O “Enterro do Bacalhau” será feito a 03 de Abril, pela Sociedade Filarmónica Dez de
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Agosto, no Largo São João do Vale. Antes decorrerá o tradicional cortejo por várias ruas da
cidade, para o qual a Junta irá tentar motivar várias entidades a participar com vários apoios
logísticos.
- Tentar, ainda, que a Comissão do São João do Vale venha a levar a efeito a “Queima do
Judas”, o qual, a realizar-se, seria a 03 de Abril, durante o dia.
- Após estes eventos, os representantes das colectividades envolvidas e a Junta de Freguesia
reunissem a fim de fazerem o ponto da situação e programassem as próximas realizações
tendo em atenção os “Autos dos Reis Magos” e a “Espera dos Reis” de 2011.
Finalmente, o Executivo decidiu marcar uma reunião extraordinária para o dia 23 de
Fevereiro.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Janeiro de 2010, nos
quais se registam um total da receita de 35.854,04 € (trinta e cinco mil oitocentos e cinquenta
e quatro euros e quatro cêntimos) e total de encargos de 35.105,89 € (trinta e cinco mil cento
e cinco euros e oitenta e nove cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de
tesouraria efectiva o saldo líquido de 104.285,34 € (cento e quatro mil duzentos e oitenta e
cinco euros e trinta e quatro cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 14.198,21 € (catorze mil cento e
noventa e oito euros e vinte 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO ONZE – DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E TRÊS DE
FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZ.
Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra – Vogal, tendo-se verificado a ausência da vogal
Natália Sofia Fernandes de Oliveira, que justificou a sua falta.
O Executivo aprovou a acta da reunião anterior e tomou conhecimento das seguintes acções:
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- Reunião, a 18 de Fevereiro, com todos os coordenadores dos Jardins de Infância e das
Escolas do 1.º CEB com a finalidade ser preparado um programa dedicado ao Dia da Árvore
que irá ser assinalado a 19 de Março (sexta-feira) com a participação das crianças daquelas
escolas. Na mesma reunião também foi abordada a preparação futura do Dia Mundial da
Criança, tendo os coordenadores sugerido as datas de 07 ou 08 de Junho;
- No mesmo dia decorreu uma reunião com o Sr. Vereador Dr. Carlos Monteiro tendo como
ponto principal a resolução das carências existentes nas escolas da área da Freguesia;
- Foi dada nota do passeio a Lisboa – realizado a 19 de Fevereiro – promovido pelo
Executivo e dedicado aos seniores da Freguesia, o qual culminou com a participação – como
assistentes – no programa “Família – Família” da RTP1;
- A 23 de Fevereiro houve uma reunião com as Águas da Figueira, S.A., a fim de
transmitirmos as nossas preocupações face à situação do piso das ruas, provocada pelas
constantes obras, e quanto ao caudal de água em certas zonas da cidade;
- No dia 27 e 28 de Fevereiro decorrerá um Seminário, no Casino, subordinado ao tema:
“Impacto do Surf na Sociedade – Centros de Mar que Futuro?”, que, teve apoio da Junta de
Freguesia e no qual o seu Presidente irá intervir.
Após discussão sobre o assunto, o Executivo deliberou promover, a 17 de Março, uma
reunião especialmente dedicada ao Regulamento e forma de funcionamento da Comissão
Social 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO DOZE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE MARÇO DE DOIS
MIL E DEZ.
Aos dois dias do mês de Março de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e tomou conhecimento das seguintes acções
entretanto realizadas:
- Visita ao Bairro da Bela Vista e reunião com moradores daquele Bairro com a finalidade de
resolver problemas existentes e tentar superar carências detectadas;
- Reuniões com a Associação de Pais da Escola das Abadias e com o Centro de Respostas
Integradas. Esta última reunião contou, ainda, com a presença da nossa assistente social;
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- No dia 27 de Fevereiro realizou-se, em São Pedro, uma reunião que contou com a presença
de representantes da maior parte das Juntas de Freguesia do Concelho com a finalidade de
estudarem um único Regulamento e Tabela de Taxas.
- Reunião com os responsáveis pelos Jardins Escolas e Escolas do Ensino Básico destinada a
ultimar os preparativos relacionados com o programa da festa comemorativa do Dia da
Árvore, a realizar a 19 de Março, nas Abadias.
Foi ratificado o projecto do próximo passeio organizado pela Junta de Freguesia, dedicado ao
pessoal sénior, e que, desta vez, tem como objectivo a visita ao Convento de Mafra e à Aldeia
do Sobreiro.
O Executivo deliberou aprovar:
- O Projecto de Regulamento e Tabela de Taxas, o qual será presente à próxima reunião da
Assembleia de Freguesia, que se realizará em Abril;
- O Projecto de Regulamento da Comissão Social de Freguesia, que será presente ao Plenário
desta Comissão, para debate e votação;
- O pagamento de despesas, no montante de 588,50 €, respeitantes ao carro alegórico da
Freguesia de São Julião que participou no desfile de Carnaval;
- A atribuição da verba de 150,00 € à Direcção da Bruna – Tuna Universitária da Figueira da
Foz para apoio à organização do VII Festival Internacional de Tunas Universitárias;
- Promover as comemorações do 25 de Abril, em colaboração com o Tubo d’Ensaio, a
Associação 25 de Abril e a Associação Cívica e Cultural 24 de Agosto;
- A alteração dos dias das reuniões ordinárias do Executivo, passando estas para a segunda e
quarta terças-feiras de cada mês. Deste modo, a próxima reunião ordinária decorrerá no dia
09 de Março.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 726,78 € (setecentos e vinte e
seis euros e setenta 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO TREZE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVE DE MARÇO DE
DOIS MIL E DEZ.
Aos nove dias do mês de Março de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal, tendose verificado a ausência da Tesoureira Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares e da vogal
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra, que justificaram as suas faltas.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e tomou conhecimento da seguinte acção,
entretanto realizada:
- No dia 03 de Março estivemos presentes na entrega de Certificados e prémios no final da
competição matemática “REDEmat” que decorreu na Escola E.B. 2.º e 3.º Ciclos Dr. João de
Barros. Esta competição tinha sido apoiada pela nossa Junta.
O Executivo deliberou:
- Aprovar os objectivos e as competências comportamentais que irão ser definidos aos
funcionários desta autarquia para o ano de 2010, para efeitos de avaliação desses
funcionários;
- Após análise do processo, aprovar as Fichas de Avaliação dos funcionários desta autarquia,
correspondentes ao ano de 2009, tendo sido também deliberado, posicionar a funcionária,
Ana Cristina Parracho Lobo, na 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 7 da tabela
única, nos termos e competência que estabelece o artigo 48.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro.
- Ratificar o Contrato de Comodato efectuado entre o Sr. Carlos Filipe dos Reis e esposa –
Dra. Cremilde Pereira Reis Soares – e a Junta de Freguesia. Este contrato confere à Junta de
Freguesia o empréstimo, a título gratuito, de 01 de Março a 31 de Agosto de 2010, o rés-dochão do prédio número 152, sito na Rua da República;
- Contratar o Dr. João André Tralhão a fim de elaborar e definir, em conjunto com esta
autarquia, os procedimentos concursais para abertura do Concurso para o lugar de Assistente
Social desta Junta de Freguesia;
- Marcar reunião extraordinária do Executivo para o dia 16 de Março a fim de aprontar o
programa do Dia da Árvore.
O Executivo fez uma reflexão sobre o projecto de programa de uma gala de solidariedade a
favor de carenciados da Freguesia, a realizar em Outubro.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 4.266,90 € (quatro mil duzentos
e sessenta e seis euros e noventa 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.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
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ACTA NÚMERO CATORZE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSEIS DE
MARÇO DE DOIS MIL E DEZ.
Aos dezasseis dias do mês de Março de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da reunião anterior e tomou conhecimento das seguintes acções,
entretanto realizada:
- No dia 10 de Março o Executivo reuniu, em separado, com o Sr. Carlos Pelicano e a Sra.
Ana Cristina a fim de finalizar o processo de avaliação dos dois funcionários da autarquia,
tendo sido homologadas as avaliações finais e traçados, em consenso, os objectivos e as
competências para o ano de 2010;
- A nossa Assistente Social reuniu com a Dra. Margarida – Chefe de Divisão da Acção
Social – a fim de se dar solução a alguns casos mais prementes no âmbito social;
- O Executivo visitou em pormenor a zona do Bairro Novo a fim de apreciar a situação no
local, dada a necessidade de satisfação dos moradores e a proximidade da época balnear;
- O Presidente da Junta reuniu com o Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Presidente da Câmara a
quem foram colocadas as necessidades mais imperiosas da Freguesia, nomeadamente no que
se refere ao trânsito, arruamentos, limpeza e toxicodependência;
- A 12 de Março houve uma reunião com algumas instituições – Sociedade Filarmónica
Figueirense, Sociedade Filarmónica 10 de Agosto, Escuteiros e Associação Viver em
Alegria – no sentido da preparação do “Enterro do Bacalhau”. Dado que a Sociedade
Filarmónica 10 de Agosto – organizadora do evento – não pode, por razões internas, levar
por diante esta iniciativa, foi a mesma cancelada este ano;
- Também a 12 de Março reuniram-se com o Executivo, o Tubo d’Ensaio d’Artes, a
Associação de Artistas pela Arte – Magenta, a Associação 24 de Agosto e a Associação 25
de Abril a fim de programarem os festejos do Dia da Liberdade.
O Executivo definiu a programação final relacionada com o Dia da Árvore, a realizar no
próximo dia 19 de Março.
CONTA DE GERÊNCIA DA JUNTA DE 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 NOVE - 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 nove, na qual o presente Executivo tem
responsabilidade no período de 01 de Novembro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009, sendo
o restante período da responsabilidade do Executivo anterior, pela qual se verifica que o total
da RECEITA cobrada foi de € 287.128,50 (duzentos e oitenta e sete mil cento e vinte e oito
euros e cinquenta cêntimos), que com o saldo de dotações orçamentais da gerência anterior
no valor de € 151.991,13 (cento e cinquenta e um mil novecentos e noventa e um euros e
treze cêntimos), totaliza uma receita de € 439.119,63 (quatrocentos e trinta e nove mil cento
e dezanove euros e sessenta e três cêntimos). Sendo o total da DESPESA efectuada no valor
de € 338.523,93 (trezentos e trinta e oito mil quinhentos e vinte e três euros e noventa e três
cêntimos), resulta um SALDO em numerário de € 100.595,70 (cem mil quinhentos e
noventa e cinco 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 € 26.596,73 (vinte e seis mil
quinhentos e noventa e seis euros e setenta e três cêntimos), que com o saldo do ano anterior
no valor de € 3.499,27 (três mil quatrocentos e noventa e nove euros e vinte e sete cêntimos),
totaliza uma receita de € 30.096,00 (trinta mil e noventa e seis euros), sendo o montante
anual de saídas de € 28.643,78 (vinte e oito mil seiscentos e quarenta e três euros e setenta e
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oito cêntimos), resulta um saldo que transita para a gerência seguinte no valor de € 1.452,22
(mil quatrocentos e cinquenta e dois euros e vinte e dois 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
nove e, submetê-la, nos termos da Lei, à aprovação da Assembleia de Freguesia.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 28 de Fevereiro de 2010, nos
quais se registam um total da receita de 46.111,20 € (quarenta e seis mil cento e onze euros e
vinte cêntimos) e total de encargos de 50.794,69 € (cinquenta mil setecentos e noventa e
quatro euros e sessenta e nove cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações
de tesouraria efectiva o saldo líquido de 97.770,82 € (noventa e sete mil setecentos e setenta
euros e oitenta e dois cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 12.368,11 € (doze mil trezentos e
sessenta e oito euros e onze 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.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO QUINZE – DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE TRINTA DE
MARÇO DE DOIS MIL E DEZ.
Aos trinta dias do mês de Março de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira - Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e tomou conhecimento das seguintes acções,
entretanto realizadas:
- No dia 22 de Março a autarquia comemorou o Dia da Árvore, o qual constou da
mobilização de todos os alunos do ensino público básico e do pré primário, num total de
cerca de 800 crianças e respectivos professores, motivando-as para as necessidades de um
bom ambiente em que as árvores são um elemento principal. Nestes dias, as crianças, para
além de participarem no plantio de 40 árvores na zona norte das Abadias, participaram em
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jogos tradicionais, pintura, desporto, música e lazer. Contamos com a prestimosa
colaboração do Tubo d’Ensaio, da Magenta, da Equipa de Basquetebol do Ginásio, do GIS e
de um palhaço. No que se refere ao aspecto didáctico, contamos, ainda, com a colaboração
do Sr. Eng. António Alves. No final, cada turma (40) levou um vaso com uma planta e cada
criança (800) levou um pequeno vaso contendo uma semente e terra. Desta maneira, a
autarquia potenciou a plantação de cerca de 900 futuras árvores para além de ter
proporcionado um dia diferente às crianças da Freguesia, motivando-as para a defesa do
ambiente e para a preservação da natureza;
- Visitamos a zona do Bairro Novo, constatando as obras em curso mas, também, as enormes
carências ou falta de zelo de alguns serviços, nomeadamente no que respeita ao emaranhado
de fios eléctricos, situação absolutamente imprópria de uma cidade com vocação turística.
Foram anotadas todas as incorrecções detectadas e solicitado, aos serviços camarários
responsáveis, o tratamento adequado;
- A autarquia contactou uma empresa responsável pela reabilitação urbana da cidade do
Porto a fim de ter uma reunião no sentido de um eventual estudo para a Freguesia;
- A autarquia está a elaborar um projecto de exposição de escultura, para Maio do próximo
ano, para o que está a tentar obter apoios a patrocínios;
- A 25 de Março reuniu com a Figueira Grande Turismo e representantes do Conservatório
David de Sousa no sentido de acertar um conjunto de acções, nomeadamente: animação
musical na Rua da República (8 de Maio); animação de rua na zona do Bairro Novo (Julho e
Agosto) e o Campeonato do Mundo de Futebol;
- Reuniu com o Tubo d’Ensaio, a Associação Cívica e Cultural 24 de Agosto e o PCP com a
finalidade de preparação dos festejos comemorativos do 25 de Abril. Foi elaborado um ante
projecto que será apreciado na reunião de 05 de Abril, para a qual foram convidadas todas as
forças partidárias.
O Executivo esteve presente na Exposição de Arte da Magenta, na abertura das Jornadas de
Teatro Amador, na homenagem ao Dr. Santos Rocha e no Dia da Freguesia de Marinha das
Ondas.
O Executivo deliberou:
- Inscrever a Freguesia na Feira das Freguesias, indicando a Casa do Benfica na componente
Gastronómica e Doçaria;
- Pedir um estudo sobre a viabilidade da construção de painéis fornecedores da energia foto
voltaica;
- Aprovar a proposta de arranjo urgente de algumas ruas da Freguesia;
- Dar o seu parecer favorável a uma proposta de um freguês no sentido de se dar o nome de
“Eng. António da Silva Abreu” a uma rua da Freguesia e encaminhar essa proposta para a
Câmara Municipal;
- Tomar conhecimento dos novos horários da estação dos CTT do Bairro da Estação, de
acordo com estudo e uma consulta que aquela instituição nos fez;
- Atribuir uma verba de 150,00 € à Equipa de Mini 12 do Sporting Clube Figueirense que vai
participar no Torneio Minicesto/Madeira 2010;
- Ratificar o Regulamento Interno da Comissão Social de Freguesia e os Grupos de Trabalho
daquela Comissão, aprovados no plenário de 17 de Março;
- 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 100.595,70 € (cem mil
quinhentos e noventa e cinco euros e setenta cêntimos), a levar à Assembleia de Freguesia
para discussão e aprovação.
- Solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia a convocação de uma reunião
ordinária daquele órgão, tendo os seguintes pontos deliberativos:
- Apreciação e votação da Proposta de Regulamento Interno da Comissão Social de
Freguesia de São Julião da Figueira da Foz;
- Apreciação e votação da Proposta de Regulamento de Taxas, Licenças e Serviços da
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Freguesia de São Julião da Figueira da Foz;
- Apreciação e votação da Conta de Gerência do ano de 2009;
- Apreciação e votação do Orçamento Suplementar;
- Apreciação e votação do Quadro de Pessoal para o ano de 2010;
- Apreciação e votação da Proposta de Construção de Painéis Foto Voltaicos.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 5.433,30 € (cinco mil
quatrocentos e trinta e três euros e trinta 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.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO DEZASSEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SEIS DE ABRIL DE
DOIS MIL E DEZ.
Aos seis dias do mês de Abril de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente, Herculano
Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro, Maria
Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira - Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e tomou conhecimento das seguintes acções,
entretanto realizada:
- A 30 de Março reuniu com representantes dos comerciantes do Bairro Novo com a
finalidade de estudar a melhor forma de revitalizar aquela área geográfica e económica,
tendo-se aprovado estabelecer um conjunto de estudos e contactos com a finalidade da
hipótese de estabelecer uma feira de produtos tradicionais das freguesias;
- Em 31 de Março reuniu com o Sr. Cónego João Veríssimo a fim de se tentar dar uma
solução ao estado degradado em que se encontra o Bairro Padre Américo. O Sr. Cónego
manifestou pontos de vista semelhantes aos apresentados por este Executivo e manifestou
todo o empenho para se encontrar uma solução para este Bairro, que é propriedade da Obra
dos Pobres;
- A 05 de Abril reuniu com o Sr. Eng.º Pina para discussão sobre o lançamento de um
concurso público de ideias sobre a zona das Abadias, tendo como ideia principal a
preservação da área em termos ambientais e o maior usufruto possível não só dos fregueses
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como dos turistas que nos visitam;
- Neste dia reuniu com a comissão organizadora das comemorações do 25 de Abril, tendo
sido aprovado, em linhas gerais, o programa;
- Reuniu com a Globalsoft onde foi exposto a necessidade de um conhecimento
pormenorizado das potencialidades do sistema instalado nesta Junta, tendo ficado acordada
uma reunião de trabalho para Maio.
O Executivo deliberou:
- Solicitar ao presidente da Assembleia de Freguesia a inclusão de um ponto de Ordem de
Trabalhos da próxima Assembleia referente à autorização para aquisição de painéis foto
voltaicos;
- Ratificar o Programa das Comemorações do 25 der Abril;
- Atribuir um troféu à União de Sindicatos da Figueira da Foz, a fim de ser atribuído na prova
desportiva que decorrerá no 1.º de Maio;
- Aprovar o Quadro de Pessoal da Autarquia para 2010.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 11.927,39 € (onze mil
novecentos e vinte e sete 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO DEZASSETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE ABRIL DE
DOIS MIL E DEZ.
Aos vinte dias do mês de Abril de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e dois Votos de Pesar pelos falecimentos do
Sr. Eng.º Coelho Jordão – antigo Presidente da Câmara Municipal – e da mãe do Sr. Dr.
Pedro Jorge Salvador dos Santos Pala – membro da Assembleia de Freguesia.
Foi tomado conhecimento das seguintes acções, entretanto realizada:
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- Reunião com representantes do Clube de Motard da Figueira da Foz, solicitando o apoio
desta Junta para um convívio que irão realizar no último fim-de-semana de Setembro, com
concentração no “Parque das Gaivotas”;
- Visita à cidade com a Sra. Eng.ª Margarida – do Departamento de Trânsito – não só com a
finalidade de assinalar as zonas mais necessitadas de intervenção como para se reflectir
sobre futuras alterações que se manifestam urgentes;
- Visita do Sr. Prof. Doutor Alfredo Pinheiro Marques que ofereceu à Junta um largo
conjunto de obras editadas pela CEMAR e convidou o Executivo para uma visita à sua sede,
a qual ficou acordada para 10 de Maio, pelas 10h00;
- Visita e reunião com a firma “Consigo 24”, uma nova IPSS, que veio apresentar
cumprimentos e os seus serviços;
- A 13 de Abril decorreu uma Conferência de Imprensa para dar a conhecer toda a
programação referente às Comemorações do 25 de Abril;
- Neste dia, deslocamo-nos a Aveiro para uma reunião com a Divisão de Trânsito da Câmara
Municipal daquela cidade a fim de termos conhecimento de como funcionam as conhecidas
BUGA’s;
- A 15 de Abril participámos numa reunião que contou com representantes da Figueira
Grande Turismo e de comerciantes do Bairro Novo, tendo em vista a necessidade de
animação daquela zona da cidade;
- A 16 de Abril foi inaugurada a Exposição “E antes do 25 de Abril, como era?” e projectado
o filme “Deus, Pátria e Autoridade”, no âmbito das Comemorações do 25 de Abril, tendo
contado com a presença do Sr. Vereador Dr. António Tavares;
- Foram visitadas as Escolas Prof. Rui Martins e Conde de Ferreira com a finalidade de se
auscultar das necessidades;
- O Sr. António Florido teve a amabilidade de tomar a iniciativa de oferecer um CD sobre a
história de São Julião, de sua autoria, cuja edição passaria a ser feita por esta Junta.
O Executivo deliberou:
- Nomear a Sra. Tesoureira – D.ª Isabel Tavares – em sua representação, no Júri do Concurso
de Montras, promovido pela ACIFF, subordinado aos motes “Comércio da Figueira: Um
sorriso à sua espera” e “Comércio da Figueira: Centros de Vida”, a decorrer de 27 de Abril a
07 de Maio, em 31 estabelecimentos comerciais;
- Atribuir os seguintes subsídios:
• de 350,00 €, para a Festa da Sardinha, a decorrer no Coliseu Figueirense, nos dias 03,
04 e 05 de Junho;
• de 300,00 € ao Grupo Coral David de Sousa;
• de 200,00 € à Secção de Halterofilismo do Ginásio Clube Figueirense, destinado ao
apoio dos seus representantes que irão participar no Campeonato Mundial;
- Oferecer um troféu para ser entregue na festa promovida pela “Malta do Viso”;
- Promover um evento de encerramento das aulas das crianças do pré-primário e do 1.º ciclo.
Este evento, a decorrer a 07 ou 08 de Junho, ainda está a ser estudado, nos seus pormenores,
com a Sra. Coordenadora do Pré-Primário.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Março de 2010, nos
quais se registam um total da receita de 63.092,18 € (sessenta e três mil e noventa e dois
euros e dezoito cêntimos) e total de encargos de 70.224,78 € (setenta mil duzentos e vinte e
quatro euros e setenta e oito cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de
tesouraria efectiva o saldo líquido de 96.882,53 € (noventa e seis mil oitocentos e oitenta e
dois euros e cinquenta e três cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 5.553,53 € (cinco mil quinhentos
e cinquenta e três euros e cinquenta 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO DEZOITO – DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E SETE
DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZ.
Aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra – Vogal, tendo-se verificado a ausência da Vogal
Natália Sofia Fernandes de Oliveira, que justificou a sua falta.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e analisou toda a documentação que irá ser
debatida na próxima reunião da Assembleia de Freguesia do dia 30 de Abril.
Foi feita uma análise dos últimos eventos relacionados com as celebrações do 25 de Abril e
deliberou:
- Conceder um subsídio de 50,00 € à Escola Secundária Dra. Cristina Torres como patrocínio
de um evento promovido pela Turma C do 12.º ano daquela Escola;
Ratificar a decisão de contratar uma funcionária para a prestação de serviços no Jardim de
Infância Conde de Ferreira, em substituição de uma outra funcionária que adoeceu e pelo
tempo necessário à sua recuperação. Esta substituição é feita ao abrigo do art. 35.º da Lei 12A/2008, de 27 de Fevereiro, ratificado pelo Decreto-Lei 209/2009 e pela Lei 3-B/2010;
Conceder um troféu à Secção de Orientação do Ginásio Clube Figueirense destinado a uma
prova a contar para a Taça Continental, promovida pela Federação Portuguesa de Orientação.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 4.489,12 € (quatro mil
quatrocentos e oitenta e nove euros e doze 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
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assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO DEZANOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE QUATRO DE MAIO
DE DOIS MIL E DEZ.
Aos quatro dias do mês de Maio de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira - Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e fez uma análise das actividades programadas
para celebrar o 25 de Abril, tendo havido consenso na necessidade de, para o próximo ano,
haver necessidade de uma programação em novos moldes a estudar.
O Executivo foi informado da reunião que se realizou no CAE, com o seu director artístico, a
fim de ser definida a programação conjunta de eventos, nomeadamente no que respeita à
Gala de Solidariedade, a Festa de final de ano lectivo para alunos da pré-primária e primária,
o Campeonato do Mundo de Futebol, as actuações de Bandas Militares e a Festa de Natal e
do Santo Padroeiro da Freguesia.
O Executivo deliberou:
- Conceder um apoio de 40,00 € à Sra. Maria Helena Ramos Pereira, a título excepcional,
dada a gravidade da situação familiar que foi analisada em conjunto com a Assistente Social;
- De acordo com o parecer da ANAFRE – datado de 04 de Maio de 2010 – e dado que o Sr.
Presidente desta Junta exerce o seu mandato a tempo inteiro, deverá receber 1/3 da respectiva
remuneração a que tem direito pelo cargo para que foi eleito, desde a tomada de posse, de
acordo com os seguintes diplomas legislativos: Lei das Autarquias Locais (Lei 169/99, de 18
de Setembro e Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro), Lei 11/96, de 18 de Abril, Lei 52-A/2005, de
10 de Outubro e Lei 3-B/2010, de 28 de Abril;
- No âmbito do procedimento concursal de recrutamento para ocupação de uma vaga de
Técnico Superior de Educação e Acção Social, admitir candidatos sem vínculo prévio à
função pública, reunidos que estejam os condicionalismos previstos no artigo 6.º, n.º 6 da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com a alínea g) do n.º 3 do artigo 19.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro. Nestes termos, foi aprovado o seguinte Aviso
Público:
AVISO
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, PARA CONSTITUIÇÃO
DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO
Para efeitos do disposto no art. 50.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27/2 adaptado à Administração
Autárquica pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03/09, e em consonância com o art. 19.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, faz-se público que, por deliberação da Junta de Freguesia
de São Julião da Figueira da Foz, datada de 17 de Novembro der 2009, se encontra aberto
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pelo período de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da
República, procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de trabalho, previsto no
Mapa de Pessoal: Carreira/categoria de Técnica Superior de Serviço Social;
Descrição sumária das funções:
1. Colaboração na resolução de problemas de adaptação e readaptação social dos indivíduos,
grupos ou comunidades, provocados por causas de ordem social, física ou psicológica através
da mobilização de recursos internos e externos, utilizando o estudo, a interpretação e o
diagnóstico em relações profissionais, individualizadas, de grupos ou de comunidade;
detecção de necessidade dos indivíduos, grupos ou comunidades, estudo, conjuntamente com
os indivíduos, das soluções possíveis do seu problema, tais coma a descoberta do
equipamento social de que podem dispor, possibilidade de estabelecer contactos com serviços
sociais, obras de beneficência e empregadores; colaboração na resolução dos seus problemas,
fomentando uma decisão responsável; ajuda os indivíduos a utilizar o grupo a que pertencem
para seu próprio desenvolvimento, orientando-os para a realização de uma acção útil à
sociedade, pondo em execução programas que correspondem aos seus interesses; auxílio das
famílias ou outros grupos a resolverem os seus próprios problemas, tanto quanto possível
através dos seus próprios meios e a aproveitarem os benefícios que os diferentes serviços lhe
oferecem; tomada de consciência das necessidades gerais de uma comunidade e participação
na criação de serviços próprios para as resolver, em colaboração com as entidades
administrativas que representam os vários grupos, de modo a contribuir para a humanização
das estruturas e dos quadros sociais; realização de estudos de carácter social e reuniões de
elementos para estudos interdisciplinares; realização de trabalhos de investigação, em ordem
ao aperfeiçoamento dos métodos e técnicas profissionais; aplicação de processos de actuação,
tais como entrevistas, mobilização dos recursos da comunidade, protecção social,
dinamização de potencialidades a nível individual, interpessoal e intergrupal.
2. Para efeitos do disposto do n.º 1 do art. 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, conforme
orientação da DGAEP, fica temporariamente dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia
à Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC).
3. De acordo com o art. 55.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27/02, o posicionamento remuneratório
dos trabalhadores recrutados è objecto de negociação com a entidade empregadora pública e
terá lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal.
4. O local de trabalho será na sede da Junta de Freguesia de São Julião da Figueira da Foz.
5. O horário de trabalho será o vigente na unidade orgânica em que for inserido, no
cumprimento das 35 horas semanais.
6. Requisitos de admissão:
6.1. Os requisitos gerais de admissão são os previstos no art. 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27/02:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção
internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício das
funções que se propõe desempenhar;
d) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.
6.2. Requisitos especiais, poderão candidatar-se todos os indivíduos com relação jurídica de
emprego público ou sem relação de emprego público e detentores da Licenciatura em Serviço
Social.
7. Para cumprimento do estabelecido no n.º 4 do art. 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27/02, o
recrutamento para a constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo
indeterminado inicia-se sempre de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado ou por quem se encontre em situação de mobilidade
especial. Sendo impossível preencher o posto de entre o universo de trabalhadores na
situação prevista supra, proceder-se-á ao recrutamento previsto no n.º 6 do art. 6.º da Lei n.º
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12-A/2008, de 27/02, conjugado com a al. G) do n.º 3 do art. 19.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22/01, conforme deliberação de 04 de Maio de 2010 desta Junta de Freguesia.
8. Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na
carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de
trabalho previstos no mapa de pessoal desta Freguesia idênticos aos postos e trabalho cuja
ocupação se publicita o procedimento.
9. Formalização da candidatura:
9.1. As candidaturas deverão ser formalizadas mediante o preenchimento obrigatório de
formulário tipo, disponível na recepção da sede da Junta de Freguesia.
9.2. As candidaturas deverão ser entregues pessoalmente na recepção da Junta de Freguesia
durante o horário de expediente.
9.3. Juntamente com a candidatura os candidatos devem apresentar os seguintes documentos,
sob pena de exclusão:
- Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão;
- Cópia autenticada do Certificado de Habilitações Literárias;
- Curriculum Vitae datado e assinado;
- Cópia autenticada de certificados de frequência de acções de formação profissional onde
conste data e tempo de duração das acções;
- No caso de possuir relação jurídica de emprego público, deverá ainda o candidato entregar
declaração autenticada pelo serviço público a que se encontra vinculado, em que conste a
natureza da relação jurídica de emprego público, a carreira/categoria em que se encontra
inserido, a menção de desempenho obtida nos últimos três anos e a descrição das
actividades/funções que actualmente executa.
9.4. Para efeitos de admissão ao procedimento concursal, os candidatos com deficiência,
devem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e tipo de deficiência, nos termos do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de
03/02.
9.4. Não é permitida a entrega dos documentos referidos no n.º anterior por via electrónica.
10. Métodos de selecção: Prova prática de conhecimentos, avaliação psicológica e entrevista
profissional de selecção.
11. A prova de conhecimentos será de forma escrita, sem consulta, com a duração de 1 hora e
30 minutos, será adoptada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se até às centésimas. O
Objectivo consiste em avaliar se, e em que medida, os candidatos dispõem das competências
técnicas necessárias ao exercício da função, versando os seguintes temas:
Temas Gerais:
Quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais, Lei n.º
159/99, de 14 de Setembro, Quadro de competências e regime jurídico de funcionamento dos
órgãos dos municípios e das freguesias – Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; Código do Procedimento Administrativo
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro; Estatuto Disciplinar dos
trabalhadores que exercem funções públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 09 de
Setembro; Regime Jurídico de Vínculos e Carreiras – Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro;
Lei 59/2008, de 11 de Setembro, que aprova o Regime de Contrato de Trabalho em Funções
Públicas;
Temas específicos: Rendimento Social de Inserção, Plano Operacional de Respostas
Integrados, Lei de Protecção de Crianças e Jovens, Voluntariado, rede Social e Programa
Vida Emprego.
12. Avaliação Psicológica: visa avaliar, através de técnicas de natureza psicológica, aptidões,
características de personalidade e competências comportamentais dos candidatos e
estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo
como referência o perfil de competências previamente definido, avaliada segundo os níveis
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem
respectivamente as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
13. Entrevista Profissional e Selecção: visa avaliar, de forma objectiva e sistemática, a
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experiência profissional e aspectos comportamentais evidenciados durante a interacção
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.
Os factores de apreciação serão os seguintes: Motivação Profissional, Relacionamento
Interpessoal, Capacidade de Comunicação e Experiência Profissional, avaliada segundo os
níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, eduzido e Insuficiente, aos quais
correspondem respectivamente as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
14. Excepto quando afastados, por escrito, pelos candidatos que, cumulativamente, sejam
titulares da categoria e se encontrem ou, tratando-se de candidatos colocados em situação de
mobilidade especial, se tenham por último encontrado, a cumprir ou a executar a atribuição,
competência ou atividade caracterizadora dos postos de trabalho para cuja ocupação o
procedimento foi publicitado, os métodos de selecção a utilizar no seu recrutamento,
Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação de Competências.
A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a
habilitação académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência
adquirida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho
obtida. Para tal serão considerados e ponderados os seguintes elementos: habilitação
académica, formação profissional, considerando-se as áreas de formação e aperfeiçoamento
profissional relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao exercício da
função, a experiência profissional com incidência sobre a execução de actividades inerentes
ao posto de trabalho e o grau de complexidade das mesmas, a avaliação de desempenho
relativa ao último período, não superior a três anos em que o candidato cumpriu ou executou
atribuição, competência ou actividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar.
Este factor será valorado na escala de 0 a 20 valores segundo a aplicação da seguinte
fórmula:
AC = HÁ + FP + EP + AD
15. Entrevista de avaliação de competências, que visa avaliar, numa relação interpessoal,
informações sobre comportamentos profissionais directamente relacionados com as
competências consideradas essenciais para o exercício da função. Para esse efeito será
elaborado um guião da entrevista, composto por um conjunto de questões directamente
relacionadas com o perfil de competências previamente definido, associado a uma grelha de
avaliação individual, que traduz a presença ou ausência dos comportamentos em analisa,
avaliada segundo níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente,
os quais correspondem respectivamente as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
16. É excluído do procedimento o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5
valores num dos métodos, não lhe sendo aplicado o método seguinte.
17. Se o número de candidatos for igual ou superior a 100, a entidade empregadora limitarse-á a utilizar como método de selecção obrigatório, a prova de conhecimentos.
18. A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento resultará da média
aritmética ponderada das classificações quantitativas dos métodos de selecção que será
expressa na escala de 0 a 20 valores e será efectuada através da seguinte formula:
OF = PC x 40% + AP x 30% + EPS x 30%
Sendo:
OF = ordenação final
PC = prova de conhecimento
AP = avaliação psicológica
EPS = entrevista profissional de selecção
19. Em situação de igualdade de valoração entre candidatos, aplica-se o disposto no art. 35.º
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da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.
20. As actas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e respectiva ponderação de
cada um dos métodos de selecção a utilizar, a grelha classificativa e os sistemas de avaliação
final do método, são facultadas aos candidatos sempre que solicitadas por escrito.
21. Os candidatos admitidos serão convocados através de notificação, do dia, hora, e local
para realização dos métodos de selecção, conforma previsto no art. 32.º, numa das formas
previstas no n.º 3 do art. 30.º, ambos da Portaria 83-A/2009, de 22 de Janeiro.
22. A publicitação dos resultados obtidos em cada método de selecção intercalar é efectuada
através de lista ordenada alfabeticamente, e é fixada nas instalações da Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz e disponibilizada no sítio da internet www.saojuliao.pt art. 33.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, assim como a lista de ordenação final.
23. Os Júris serão constituídos pelos seguintes elementos:
- PRESIDENTE: Fernando Góis Moço
- VOGAIS: Dra. Ana Luísa Góis, Técnica Superior de Serviço Social e Maria Isabel Cardoso
Guardão Tavares
- VOGAL SUPLENTE Herculano Ramos Rocha
23.1. O Primeiro vogal substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos.
24. Os procedimentos concursais farão cumprir o disposto no art. 3.º , n.º 3 do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 03 de Fevereiro.
25. Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública,
enquanto entidade empregadora promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de
descriminação.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 12.830,76 € (doze mil oitocentos
e trinta euros e setenta 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.
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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO VINTE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZOITO DE MAIO DE
DOIS MIL E DEZ.
Aos dezoito dias do mês de Maio de dois mil e dez, 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 dos membros eleitos, Senhores Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e foi informado das reuniões entretanto
realizadas. Assim:
- A 05 de Maio, participámos na Sessão Solene da Associação das Colectividades da
Figueira da Foz;
- A 06 de Maio, visitamos a Escola do 1.º CEB da Bela Vista a fim de nos inteirarmos dos
arranjos efectuados e de carências, entretanto, surgidas;
- A 10 de Maio, a convite da CEMAR, visitamos a sua sede, o que permitiu ter uma ideia
abrangente das suas reais potencialidades e o valioso contributo para o conhecimento
histórico da região onde está inserido o nosso Concelho;
- A 12 de Maio, reunimos com a Dra. Lucinda Jordão e a Dra. Teresa Gaspar;
- A 13 de Maio, fez-se uma reunião preparatória da Gala de Solidariedade;
- A 14 de Maio, foi feita uma ronda pela Freguesia a fim de serem detectadas as principais
carências;
- A 17 de Maio, efectuou-se uma reunião da Comissão Social da Freguesia.
O Executivo irá reunir:
- A 19 de Maio, com a Eng.ª Rita Santos das Águas da Figueira, SA;
- A 21 de Maio, com o Dr. Pedro Malta, Presidente do Conselho de Administração da
Figueira Grande Turismo.
O Executivo também tomou conhecimento de que entre 11 e 29 de Junho irá decorrer uma
Exposição de Pintura, promovida pela Magenta, no âmbito do Protocolo existente e a 12, de
Junho iremos estar presentes na acção “Limpar Mar”, também patrocinada pela Junta.
O Executivo deliberou:
- Subsidiar a Imperial Neptuna Académica – Tuna da Cidade da Figueira da Foz, com
150,00 €, como apoio à organização do XIII FITAFF;
- Ratificar o subsídio, atribuído a 19 de Janeiro, para 250,00 €, à Sociedade Filarmónica Dez
de Agosto.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Abril de 2010, nos quais
se registam um total da receita de 122.403,13 € (cento e vinte e dois mil quatrocentos e três
euros e treze cêntimos) e total de encargos de 90.294,44 € (noventa mil duzentos e noventa e
quatro euros e quarenta e quatro cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações
de tesouraria efectiva o saldo líquido de 135.139,96 € (cento e trinta e cinco mil cento e trinta
e nove euros e noventa e seis cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 17.413,76 € (dezassete mil
quatrocentos e treze euros e setenta 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.
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: Fernando Góis Moço
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Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO VINTE E UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE UM DE JUNHO DE
DOIS MIL E DEZ.
Ao primeiro dia do mês de Junho de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e foi informado das reuniões entretanto
realizadas. Assim:
- A 26 de Maio, fomos visitados pelo Sr. Presidente da Câmara a fim de expormos algumas
das principais preocupações, nomeadamente nas áreas do apoio social, da educação e
cultura, do parque habitacional, dos espaços abandonados, da reparação e construção de
passeios e da asfaltagem de ruas, do trânsito, da iluminação, dos cabos de distribuição de
energia e/ou sinais diversos. Foi, também, abordado o lançamento de um concurso de ideias
para a zona das Abadias e a necessidade de correcção dos actuais limites da Freguesia;
- A 27 de Maio, participámos na reunião da Comissão Municipal de Toponímia;
- A 28 de Maio, participámos no Debate público sobre o planeamento da faixa litoral.
O Executivo reflectiu ainda, sobre alguns eventos que irão decorrer na área da sua jurisdição,
nomeadamente:
- A 02 de Junho, reunião com o Grupo de Apoio à Família;
- A 03 de Junho, inauguração da XIV Feira da Sardinha, no Coliseu;
- A 05 e 12 de Junho, a continuação dos Concertos de Primavera com as participações,
respectivamente, dos alunos do Conservatório Maestro David de Sousa e do Grupo Coral e
Musical da MODRP;
- A 08 de Junho, a Festa para as crianças da Pré-Primária, a realizar no CAE;
- A 12 de Junho, participação e patrocínio da operação “Limpar Mar”.
O Executivo deliberou solicitar, ao Presidente da Assembleia de Freguesia, a marcação de
uma sessão daquele órgão, durante o corrente mês de Junho.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 2.285,38 € (dois mil duzentos e
oitenta 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
NÚMERO VINTE E DOIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE QUINZE DE JUNHO DE
DOIS MIL E DEZ.
Aos quinze dias do mês de Junho de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e foi feito o ponto da situação dos vários
eventos que decorreram desde a última reunião e dos que irão decorrer nos próximos dias,
nomeadamente, a Exposição “A cortiça dá cartas” – promovida pelo Casino, no dia 08 – e a
Exposição da Magenta, na Sede da Junta, com inauguração a 16, no âmbito do Protocolo
existente.
Foram abordados variados assuntos relacionados com a vida da Freguesia e feita uma
reflexão aberta e profunda tendo em vista a reunião a ser efectuada no próximo dia 17, com
os vereadores em exercício.
Tendo em vista a sessão da Assembleia de Freguesia, a realizar a 28 de Junho, foi debatido e
aprovado o projecto das alterações orçamentais que irão ser apresentadas.
Foi, também, discutido o ante-projecto do Simpósio de Escultura que o Executivo pretende
levar por diante, em Maio de 2011, numa parceria com a Magenta.
Finalmente, o Executivo deliberou atribuir um subsídio de 100,00 € destinados à 5.ª Edição
do Torneio Rui Roxo.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Maio de 2010, nos quais
se registam um total da receita de 132.693,68 € (cento e trinta e dois mil seiscentos e noventa
e três euros e sessenta e oito cêntimos) e total de encargos de 119.211,68 € (cento e dezanove
mil duzentos e onze euros e sessenta e oito cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 116.478,04 € (cento e dezasseis mil
quatrocentos e setenta e oito euros e quatro cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 12.560,21 € (doze mil
quinhentos e sessenta euros e vinte 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 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
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assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO VINTE E TRÊS – DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E
NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZ.
Aos vinte e nove dias do mês de Junho de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira - Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e foi feito o ponto da situação dos vários
eventos que decorreram desde a última reunião:
- A Exposição da Magenta, na Sede da Junta, no âmbito do Protocolo existente e que
encerrou nesta data;
- A reunião efectuada no passado dia 17, com vereadores em exercício;
- A presença da autarquia no içar da Bandeira Azul;
- Reunião havida com três representantes da PT que informaram estar esta empresa
disponível para corrigir o estado caótico dos cabos de distribuição de sinal, de sua
responsabilidade.
O Executivo analisou a necessidade da Freguesia poder dar um contributo para as Marchas
de São João e, dado o estado das Colectividades sediadas na nossa área, tentar junto das
Escolas Secundárias. Decidido levar este assunto à próxima reunião com os Directores das
Escolas. Para esta reunião, foram decididos mais dois temas:
- Tentar motivar as Escolas a incentivar os alunos a participarem nas exposições de arte;
- Lançar a ideia de um “pedi-paper” pela cidade, subordinado aos temas históricos,
organizado pelos alunos de História e apoiado pela Autarquia.
Dado que no próximo dia 02 de Julho está programada uma reunião com o Presidente da
ACIFF, foi feita uma análise dos principais pontos a serem colocados, nomeadamente na
necessidade de uma maior participação dos comerciantes na vida comercial da cidade e de
uma exposição feita pela Associação dos Industriais de Hotelaria e Restauração do Centro –
Delegação da Figueira da Foz.
Foi dado conhecimento da satisfação dos membros das Oficinas Sénior pela sua intervenção
na Feira de São João, através de uma barraca onde expuseram a sua actividade efectuada ao
longo do ano.
Finalmente, o Executivo deliberou:
- Atribuir um subsídio de 100,00 € destinados ao Rancho Papoilas de Lares, pela sua
participação na festa promovida pela Associação de Comerciantes do Mercado da Figueira
da Foz;
- Solicitar propostas de orçamento para prestação de serviços na área da informática.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 4.547,52 € (quatro mil
quinhentos e quarenta e sete euros e cinquenta e dois cêntimos), das quais foram presentes os
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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.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO VINTE E QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TREZE DE
JULHO DE DOIS MIL E DEZ.
Aos treze dias do mês de Julho de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e foi feito o ponto da situação dos vários
eventos que decorreram desde a última reunião, nomeadamente:
- Reunião do Conselho Local de Acção Social da Figueira da Foz que teve como pontos
principais da ordem de trabalhos: Apresentação do tema “O combate ao tráfico de Seres
Humanos”, Adesão do Município da Figueira da Foz à Rede Portuguesa de Cidades
Saudáveis e emissão de parecer à candidatura da Casa do Povo de Marinha das Ondas – Lar
de Idosos;
- A reunião havida com representantes da PT no sentido de serem feitas intervenções por
toda a cidade com a finalidade de acabar com o aspecto caótico dos cabos aéreos, da
responsabilidade daquela empresa. Na sequência deste acordo foi feito um ofício em que a
autarquia definia uma primeira fase de intervenção correspondente a um quadrilátero
limitado pelas Ruas Alexandre Herculano, Rua da Liberdade, Rua Joaquim Sotto Mayor (até
à Rua Alexandre Herculano), do Largo Antunes Martins ao Largo de Santa Catarina e
Avenida 25 de Abril;
- A participação na Sessão Solene comemorativa do 168.º Aniversário da Sociedade
Filarmónica Figueirense, realizado no passado dia 05 de Junho;
- A participação na visita oficial que o Senhor Presidente da República fez à CELBI;
- A reunião com o Dr. Pedro Malta – Figueira Grande Turismo – a fim de aprofundar a
realização da Gala de Solidariedade e outros eventos que irão decorrer durante o verão;
- A reunião com os senhores coordenadores das Escolas Pré-Primárias e Jardins de Infância
sediadas na Freguesia com a finalidade de apresentação de uma proposta para ser feita uma
Festa de Natal englobando todas as Escolas;
- A reunião com a Administração da Figueira Domus a fim de ter conhecimento do ponto da
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situação referente à distribuição de casas a carenciados;
- A reunião com a Magenta para aprofundamento do ante-projecto de protocolo entre esta
instituição e a Autarquia no que se refere ao Programa do Simpósio de Escultura, a
desenvolver em Maio do próximo ano;
- A reunião havida na Câmara Municipal entre as Juntas de Freguesia e o Senhor Vereador
Dr. Carlos Monteiro, tendo em vista acções comuns no âmbito da contratação das auxiliares
escolares;
- A visita à Freguesia acompanhados pela Dra. Margarida, a fim de serem detectadas e
reclamadas as principais necessidades no âmbito do trânsito.
O Executivo tomou conhecimento da satisfação dos moradores do Bairro da Bela Vista pela
limpeza efectuada e pelo cumprimento da pretensão de mais um contentor junto à Capela.
O Executivo deliberou:
- Após discussão sobre o assunto, apresentar uma proposta ao Executivo Camarário no
sentido de toda a área verde das Abadias seja administrada pela Junta de Freguesia;
- Face a um parecer do IGAL, sem data mas recebida em 06 de Julho, sobre as eleições dos
membros do Executivo da Junta de Freguesia, interpor, no Tribunal Administrativo de
Coimbra, uma Acção Comum de Simples Apreciação;
- Apoiar o VII Festival Internacional de Xadrez da Figueira da Foz, patrocinado pela
Assembleia Figueirense, com a verba de 250,00 €;
- Fazer a próxima reunião do Executivo a 10 de Agosto.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Junho de 2010, nos
quais se registam um total da receita de 141.789,73 € (cento e quarenta e um mil setecentos e
oitenta e nove euros e setenta e três cêntimos) e total de encargos de 137.561,70 € (cento e
trinta e sete mil quinhentos e sessenta euros e setenta cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 107.480,23 € (cento e sete mil
quatrocentos e oitenta euros e vinte e três cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 33.835,48 € (trinta e três mil
oitocentos e trinta e cinco euros e quarenta 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO VINTE E CINCO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZ DE AGOSTO
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DE DOIS MIL E DEZ.
Aos dez dias do mês de Agosto de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e analisou e tomou conhecimento do seguinte:
- Reunião com o Sr. Presidente da Câmara a fim de lhe ser presente o ante-projecto e
solicitar apoio logístico para o Simpósio de Escultura que está previsto para Maio do
próximo ano. Nesta reunião participou também, o presidente da Magenta, dado que este
evento é feito em parceria com aquela instituição.
- Foram feitas visitas a locais da freguesia, tendo-se constatado o seguinte:
- Bairro da Bela Vista e Rua do Casal das Canivetas: foram feitas as limpezas e os arranjos
solicitados aos serviços camarários;
- Bairro do Cruzeiro, espaço por detrás da Rua Dr. Nogueira de Carvalho, Quinta da
Esperança (Rua Professor Alberto Lacerda), Rua Celulose Billerud, Parque Infantil do
Bairro do Guerra, Rua de Coimbra, Rua dos Ferreiros e Rua do Hospital: constataram-se
várias anomalias que necessitam de intervenção urgente, entretanto, já solicitada aos serviços
camarários;
- A CERCIFOZ visitou-nos e solicitou uma reunião na sua sede a fim de não só
conhecermos a sua realidade como, também, no sentido de ser estabelecido um protocolo de
colaboração. Ficou combinada que essa reunião se faria no início de Setembro.
- Realizou-se, na sede da Junta, no passado dia 30 de Julho, a 10.ª reunião do Núcleo
Territorial do Programa de Respostas Integradas. A próxima reunião realizar-se-á a 1 do
Outubro.
- Marcámos a nossa presença na festa de aniversário da Freguesia de São Pedro.
- Recebemos um convite da Sociedade Filarmónica Dez de Agosto para a sua sessão de
aniversário.
- Ficaram marcadas várias reuniões, a saber:
- A 01 de Setembro, com os senhores Professores do Ensino Secundário, às 10h00;
- A 06 de Setembro, reunião no Jardim-de-infância da Escola Professor Rui Martins;
- A 08 de Setembro, reunião na Escola Conde de Ferreira.
- O Executivo deliberou:
- Atribuir um subsídio de 50,00 € ao grupo de Dança Fusion Group;
- Solicitar a marcação de uma reunião com o Director do Centro de Emprego da Figueira da
Foz, tendo em vista não só o protocolo existente como para tomarmos conhecimento da
situação do mercado de emprego e, ainda, a eventual colaboração de um POC na Junta;
- Associar-se à iniciativa promovida pela Câmara Municipal, a Associação Cívica e Cultural
24 de Agosto e a Associação Fernandes Tomás, no sentido de homenagear essa figura ímpar
e orgulho de todos os figueirenses, que foi Manuel Fernandes Tomás. Para além da
homenagem junto aos restos mortais e estátua do Patrono da Liberdade, a Junta far-se-á
representar no colóquio que decorrerá no Casino, com a participação de Moita Flores;
- A próxima reunião do executivo será realizada a 25 de Agosto.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 10.744,08 € (dez mil setecentos e
quarenta e quatro euros 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 n.º 2 do
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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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO VINTE E SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E CINCO DE
AGOSTO DE DOIS MIL E DEZ.
Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo a provou a acta da última reunião e analisou as seguintes questões:
- A preocupação com a lentidão dos processos relacionados com as instalações do ar
condicionado e dos painéis fotovoltaicos, dado que as firmas contactadas continuam sem dar
resposta;
- A hipótese de contratação de quatro desempregados ao abrigo do Programa- Inserção mais;
- O Protocolo existente com o Centro de Emprego;
- O apoio da Junta de Freguesia à concentração de Motards, que está prevista para o parque
de estacionamento da Avenida de Espanha, no dia 25 de Setembro;
- A reunião com os coordenadores de Educação Física das Escolas do Ensino Secundário,
tendo em vista a inclusão, da tradicional prova de corta-mato realizada durante os festejos de
São Julião, nos Programas de Educação Física das Escolas;
- A Grande Gala de Solidariedade, a levar a efeito a 30 de Outubro, no que se refere a
questões de ordem logística;
Fruto de reuniões e contactos havidos anteriormente, o Executivo irá ter as seguintes
reuniões:
- Com a CERCIFOZ, a 06 de Setembro;
- Com o Dr. Pedro Malta – Figueira Grande Turismo, a 09 de Setembro;
- Com a administração da Figueira Dómus, a 09 de Setembro;
- Com o C.A.E., a 14 de Setembro.
Na sequência de anteriores iniciativas, a Junta vai promover uma excursão à Quinta de
Regaleira, em Sintra.
O Executivo deliberou solicitar, ao Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, a
marcação da reunião ordinária daquele órgão.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Julho de 2010, nos quais
se registam um total da receita de 176.233,06 € (cento e setenta e seis mil duzentos e trinta e
três euros e seis cêntimos) e total de encargos de 169.718,29 € (cento e sessenta e nove mil
setecentos e dezoito euros e vinte e nove cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
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operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 109.563,86 € (cento e nove mil quinhentos
e sessenta e três euros e oitenta e seis cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 9.270,96 € (nove mil duzentos e
setenta 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO VINTE E SETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETE DE
SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZ.
Aos sete dias do mês de Setembro de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e analisou e tomou conhecimento das
seguintes questões:
- Na sequência da reunião com os coordenadores da área de Educação Física, na sede da
Junta, no dia 01 de Setembro, ficou acordado que a tradicional prova de Corta-mato, incluída
nos festejos comemorativos do Santo Padroeiro, se realizará a 15 de Dezembro, que se
deveriam convidar as Escolas João de Barros, Infante D. Pedro e Professor Pedrosa
Veríssimo e que ficava marcada uma reunião para 13 de Outubro com os coordenadores da
área das Escolas acima referidas e das que estiveram presentes na reunião de 01 de Setembro
(Dr. Joaquim de Carvalho, Dr.ª Cristina Torres, Dr. Bernardino Machado e Pintor Mário
Augusto);
- Fomos convidados e estivemos presentes na apresentação das provas de surf “Pro2010”;
- A 03 de Setembro reunimos com dois ex-professores da Escola Superior de Arte e Design
das Caldas da Rainha a fim de aconselharmo-nos sobe o Simpósio de Escultura que esta
autarquia, conjuntamente com a Magenta, pretende levar a efeito no próximo ano;
- A 06 de Setembro fizemos uma visita à CERCIFOZ, a convite desta instituição, e na
perspectiva de estabelecimento de um protocolo e reunimos com a Dr.ª Catarina, dos
Serviços Sociais, tendo em vista a problemática dos “sem-abrigo”;
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- A 07 de Setembro reunimos com o Sr. Comandante da PSP a fim de trocarmos informações
e sugestões sobre a segurança, na área da freguesia.
- A 09 de Setembro, com a Figueira Grande Turismo e a Figueira Dómus;
- A 15 de Setembro, com a Dr.ª Teresa Jordão e Dr.ª Teresa Gaspar;
- A 16 de Setembro, com a Eng.ª Rita Santos, das Águas da Figueira.
O Executivo tomou conhecimento que a 30 de Agosto foi publicado a lista unitária de
ordenação final dos candidatos ao Concurso de Técnico Superior de Serviço Social, não
havendo reclamações.
O Executivo deliberou:
- Dar parecer favorável a um pedido da Direcção-Geral de Reinserção Social para a
utilização de um freguês, durante 60 horas, em trabalhos a favor da comunidade;
- Acordar com um pedido da Câmara Municipal para fornecimento de almoços aos meninos
que estão no Jardim-escola de Santa Catarina.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 9.818,89 € (nove mil oitocentos
e dezoito euros e oitenta 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.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO VINTE E OITO – DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CATORZE
DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZ.
Aos catorze dias do mês de Setembro de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião.
Face ao desenrolar do processo relacionado com a abertura do procedimento concursal
comum, para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
para preenchimento de um posto de trabalho previsto no Mapa de Pessoal:
Carreira/Categoria de Técnica Superior de Serviço Social, o Executivo deliberou outorgar o
referido contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para ocupação
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de posto de trabalho descrito no mapa de pessoal para o ano de 2010, aprovado nos termos
do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, a Sónia Cristina Ferreira
Lopes. Esta trabalhadora foi seleccionada na sequência do acima referido processo concursal
levado a efeito nos termos legais, reunindo as qualificações, competências e capacidades
julgadas necessárias e suficientes para o desempenho das funções correspondentes ao posto
de trabalho a ocupar e devido à necessidade permanentes do serviço. O presente contrato de
trabalho em funções públicas produz os seus efeitos a partir de 15 de Setembro de 2010, data
em que a trabalhadora inicia a actividade, durando por tempo indeterminado, ficando sujeita
a período experimental, com a duração máxima de 180 dias, nos termos do artigo 76.º e 78.º
do RCTF, cláusula 6.ª do Acordo Colectivo de Trabalho n.º 1/2009 do Diário da República,
2.ª Série, n.º 188, de 28 de Setembro e artigo 1.º do Regulamento de Extensão n.º 1-A/2010
do Diário da República, 2,ª Série, n.º 42, de 02 de Março, para a carreira e categoria da
trabalhadora.
A fotocópia do contrato por tempo indeterminado a cima referido, assinado pelos
outorgantes, faz parte desta acta, como anexo.
Por deliberação do Executivo, foi autorizada a renovação do Contrato de Trabalho a Termo
Resolutivo nos termos do n.º 1 do artigo 9.º alínea h) da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
pelo prazo de doze (12) meses, de acordo com a Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, art.º 139,
n.º 3, com Andrea Brás Meneses, Ana Rita Domingues Custódio e Rute Sofia Évora Oliveira
na Categoria de Assistente Operacional – Careira de Assistente Operacional, entre a 1.ª e 2.ª
posição remuneratória e entre o nível remuneratório 1 e 2, com início em 01 de Setembro de
2010 e 01 de Outubro de 2010 respectivamente.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 12.685,29 € (doze mil seiscentos
e oitenta e cinco 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.
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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO VINTE E NOVE – DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE
DEZASSETE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZ.
Aos dezassete dias do mês de Setembro de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião.
Dado que a funcionária da limpeza, colocada na Junta ao abrigo do Programa Vida Emprego,
confessou ter roubado a carteira do Senhor Presidente da Junta e abusivamente ter utilizado
cartões bancários para levantar 280,00 € e, posteriormente, deitado fora a carteira com toda a
documentação; embora não tivesse confessado ser a autora, desapareceram vários processos
individuais, um dossier, um comando do ar condicionado e um telemóvel; O Executivo
deliberou, após apreciação e ponderação sobre os factos, suspender de imediato essa
funcionária por tempo indeterminado, participar os acontecimentos ao Instituto da Droga e
Toxicodependência e pedir a intervenção da Policia de Segurança Pública.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Agosto de 2010, nos
quais se registam um total da receita de 192.197,61 € (cento e noventa e dois mil cento e
noventa e sete euros e sessenta e um cêntimos) e total de encargos de 187.875,95 € (cento e
oitenta e sete mil oitocentos e setenta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos), que com o
saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 106.584,56 €
(cento e seis mil quinhentos e oitenta e quatro euros e cinquenta e seis cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 9.807,25 € (nove mil oitocentos
e sete 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO TRINTA – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SEIS DE OUTUBRO DE
DOIS MIL E DEZ.
Aos seis dias do mês de Outubro de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
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O Executivo aprovou a acta da última reunião e tomou conhecimento dos seguintes actos
durante o mês de Setembro, após a última reunião:
- A 21 de Setembro, acompanhamos a visita da Senhora Ministra do Ambiente, à Figueira da
Foz;
- A 23 de Setembro, reunimos com a representante do Instituto de Reinserção Social, a qual
se veria a repetir a 01 de Outubro, tendo como tema a colaboração desta autarquia em acções
relacionadas com o trabalho a favor da comunidade;
- A 24 de Setembro, reunimos com os administradores do Casino, Dr. Domingos Silva e da
Figueira Grande Turismo, tendo como ponto principal a Grande Gala de Solidariedade.
Também, neste dia, participámos no lançamento do livro “Basta-me viver”, da autoria do
Senhor Coronel Matos Gomes. O lançamento deste livro contou com o apoio do Casino e
desta autarquia;
- A 27 de Setembro, reuniu a Comissão Social de Freguesia, onde foram discutidos e
avaliados diversos casos sociais;
- A 28 de Setembro, visitamos a Soporcel a fim de solicitar colaboração na aquisição de
bilhetes para a Grande Gala de Solidariedade. Com a mesma finalidade, contactamos a
Celbi;
- A 29 de Setembro, reunimos com o Senhor Professor Adelino Matos, Presidente do
Agrupamento de Escolas de São Julião, tendo sido apresentados e discutidos os principais
projectos desta autarquia na área escolar;
- Para apresentação da Grande Gala de Solidariedade e solicitar apoios, visitamos o BES, o
BARCLAYS, o BPI e as Escolas Dr. Bernardino Machado e Dr. Joaquim de Carvalho.
- Inicialmente projectada a marcação para 02 de Dezembro da tradicional entrega de prémios
aos melhores alunos das escolas do Secundário, após ouvido professores, o Executivo
deliberou alterar a data para 09 de Dezembro, pelas 18h30.
- O Executivo deliberou convocar uma conferência de imprensa para 15 de Outubro, pelas
10h30, a fim de apresentar o programa da Grande Gala de Solidariedade.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 5.353,61 € (cinco mil trezentos e
cinquenta e três 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO TRINTA E UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZANOVE DE
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OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZ.
Aos dezanove dias do mês de Outubro de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e fez o ponto da situação sobre a Grande Gala
de Solidariedade, decidindo-se sobre as acções a desenvolver até 30 de Outubro;
Foram, também, analisados os apoios solicitados por colectividades, associações e outras
instituições, tendo como pano de fundo a actual situação sócio económica, as medidas de
austeridade previstas no Orçamento de Estado que irão influenciar a capacidade económico
financeira das autarquias e a utilização resultante dos apoios dados.
Foi dado conhecimento da actual situação informática da autarquia e da necessidade de uma
actualização do software e hardware, tendo ficado acordado orçamentar estas eventuais
actualizações para 2011.
O Executivo deliberou comparticipar até 500,00 €, devidamente documentada, destinado ao
apoio aos alunos e professores da Escola Secundária Dr. Bernardino Machado que estão a
organizar um grupo que irá participar nas Marchas de São João. Igualmente deliberou
solicitar orçamentos para 650 litografias e conceder os seguintes apoios:
- À Associação dos Antigos Alunos, Professores e Funcionários da Escola Secundária Dr.
Bernardino Machado, no valor de 100,00 €;
- Á Casa do Benfica, no valor de 50,00 €;
- Ao GIS, pela actuação do seu Grupo de Cantares, no valor de 150,00 €;
- Ao Clube Ornitófilo da Figueira da Foz, no valor e 100,00 €.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Setembro de 2010, nos
quais se registam um total da receita de 207.842,42 € (duzentos e sete mil oitocentos e
quarenta e dois euros e quarenta e dois cêntimos) e total de encargos de 219.404,99 €
(duzentos e dezanove mil quatrocentos e quatro euros e noventa e nove cêntimos), que com o
saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 90.779,19 €
(noventa mil setecentos e setenta e nove euros e dezanove cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 11.524,68 € (onze mil
quinhentos e vinte e quatro euros e sessenta 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
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Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO TRINTA E DOIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE
NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZ.
Aos dois dias do mês de Novembro de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
Após ter aprovado a acta da última reunião, o Executivo fez a análise do evento realizado em
30 de Outubro – a Grande Gala de Solidariedade -, do qual, em termos gerais, considerou ter
sido um êxito, na medida em que atingiu os objectivos que estavam na sua génese, ou seja, a
obtenção de uma verba para apoio à acção social da Freguesia e a realização de um
espectáculo digno. Dado que estes objectivos foram atingidos, bem sublinhado pelos
inúmeros comentários altamente elogiosos dos espectadores que quase encheram o grande
auditório do CAE, o Executivo também sublinhou os muitos apoios que recebeu,
nomeadamente de empresas, comerciantes, artistas e funcionários do CAE e da Junta,
deliberando enviar um oficio a todos e a cada um, agradecendo a participação.
O Executivo tomou conhecimento de que, a partir de 08 de Novembro, irá ter uma inspecção
ordinária do IGAL e das seguintes acções a curto prazo:
- Dia 03 de Novembro, reunião com a Administração da Figueira Domus;
- Dia 04 de Novembro, reunião nas Águas da Figueira, S.A;
- Dia 05 de Novembro, participação na transmissão de poderes dos Kiwanis Clube da
Figueira da Foz, a convite deste clube de serviços.
O Executivo deliberou atribuir um apoio de 100,00 € ao prémio Literário Cristina Torres.
Após a realização de consultas prévias para a instalação de um sistema de micro produção
foto voltaica, o Executivo da Junta de Freguesia decidiu nos termos da alínea a) do n.º 1 do
art.º 20.º do Dec.-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, optar pelo procedimento para formação
de contrato tipo “ajuste directo”, pelo que vai ser elaborado o convite e o caderno de
encargos da obra a efectuar, como estipula a alínea a) do n.º 1 do art.º 40.º, estabelecendo
como critério de avaliação o da proposta economicamente mais vantajosa, conforme alínea
a) do n.º 1 do art.º 74.º.
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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra

45

Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO TRINTA E TRÊS – DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE NOVE DE
NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZ.
Aos nove dias do mês de Novembro de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
Após ter aprovado a acta da última reunião, o Executivo, face estar a decorrer uma inspecção
do IGAL a esta Freguesia – desde o dia 08 de Novembro – e por ter sido chamado à atenção
para o facto de não ter estado a aplicar na plenitude o Decreto Lei n.º 18/2008, de 29 de
Janeiro (que aprova o Código dos Contratos Públicos (CPP), que estabelece a disciplina
aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a
natureza de contrato administrativo), bem como o Decreto Lei n.º 197/99 de 08 de Junho
(que transpõe para a ordem jurídica interna as Directivas n.º 592/50/CEE, do Conselho, e 18
de Junho, n.º 93/36/CEE, do Conselho, de 14 de Junho e n.º 97/52/CEE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro, e estabelece o regime de realização de despesas
públicas com locação e aquisição de bens e serviços, bem como da contratação pública
relativa à locação e aquisição de bens móveis e serviços), irá passar a cumprir tais
disposições legais e em vigor.
O Executivo tomou conhecimento dos resultados da reunião havida, a 03 de Novembro com
a Figueira Domus. A próxima reunião decorrerá a 06 de Janeiro.
O Executivo participou numa reunião, na Escola Secundária Dr. Bernardino Machado, que
marcou o início do sistema de avaliação externa daquela escola e irá participar nas
comemorações do Armistício, que decorrerão no próximo dia 11 de Novembro.
Finalmente, o Executivo deliberou:
- Aprovar uma alteração orçamental do lado da despesa no valor de 24.450,00 €,
consubstanciada na transferência entre algumas rubricas.
- Aprovar o projecto de programa dos festejos do Padroeiro da Freguesia;
- Solicitar ao Presidente da Assembleia de Freguesia a marcação da próxima Assembleia;
- Que a entrega de Prémios Escolares decorrerá, a 09 de Dezembro, no auditório do Museu e
contará com a presença do Coral David de Sousa;
- Reunir com as Filarmónicas da cidade e a Conferência São Vicente de Paula, a 15 de
Novembro, a fim de tratar da “Espera dos Reis”;
- Contactar o Núcleo Sportinguista e os Clubes de Serviços da cidade a fim de solicitar o seu
apoio aos carenciados.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 12.061,30 € (doze mil e sessenta
e um euros e trinta 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO TRINTA E QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E
TRÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZ.
Aos vinte e três dias do mês de Novembro de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
Após ter aprovado a acta da última reunião, o Executivo deliberou aceitar dois fregueses
para prestarem serviço à comunidade – Srs. Fernando Cruz Santos e José Nunes Miranda –
propostos pelo Instituto de Reinserção Social.
O Executivo deliberou, também, elaborar um projecto de regulamento de apoios ao
associativismo e outros que, no mais curto espaço de tempo, deverá ser aprovado por este
órgão e, posteriormente, apresentado à Assembleia de Freguesia para discussão e aprovação
definitiva.
Deliberou, também, após análise dos orçamentos apresentados para se fazerem 650
litografias, entregar o trabalho à firma Deambular das Letras, Unipessoal, Lda., pelo valor de
3.539,25 €, já com IVA incluído.
O Executivo tomou conhecimento das próximas acções:
- A 24 de Novembro, reunião com a CERCIFOZ, às 10h30;
- A 25 de Novembro, participação na cerimónia em honra da Dr.ª Cristina Torres, pelas
09h30, e a tomada de posse do Sr. Comandante do Porto da Figueira da Foz, pelas 15h00;
- A 26 de Novembro, visita à Escola das Abadias;
- A 30 de Novembro, visita ao Jardim-de-infância Conde de Ferreira.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Outubro de 2010, nos
quais se registam um total da receita de 246.547,47 € (duzentos e quarenta e seis mil
quinhentos e quarenta e sete euros e quarenta e sete cêntimos) e total de encargos de
234.980,59 € (duzentos e trinta e quatro mil novecentos e oitenta euros e cinquenta e nove
cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo
líquido de 113.805,48 € (cento e treze mil oitocentos e cinco euros e quarenta e oito
cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 18.113,75 € (dezoito mil cento e
treze 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO TRINTA E CINCO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SEIS DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZ.
Aos seis dias do mês de Dezembro de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
Após ter aprovado a acta da última reunião, o Executivo analisou os projectos de Orçamento,
Plano de Actividades e Quadro de Pessoal para 2011, pelo que, depois de introduzir algumas
correcções, aprovou os três referidos documentos que irão ser apresentados à Assembleia de
Freguesia.
O Executivo tomou conhecimento de algumas acções, entretanto, desenvolvidas,
nomeadamente:
- A 29 de Novembro, Conferência de Imprensa onde foi divulgada a programação das
comemorações do Santo Padroeiro e dos festejos de Natal;
- A 01 de Dezembro, participámos na Sessão Solene comemorativa do 92.º aniversário do
Sporting Clube Figueirense;
- A 02 de Dezembro, reunimos com o Sr. Presidente da Câmara a fim de analisarmos, em
conjunto, as GOP’s;
- A 04 de Dezembro, estivemos presentes na homenagem que o Casino prestou ao Dr.
Adriano Moreira.
O Executivo tomou conhecimento de uma Declaração subscrita pelo Presidente e Secretário
da Junta, datada de 30 de Novembro, referente à progressão de carreira da funcionária Ana
Cristina Parracho Lobo, do seguinte teor: “Os abaixo assinados, foram confrontados com a
ilegalidade resultante da decisão do Executivo, datada de 05 de Janeiro de 2010, em que se
dizia que “Dado o facto, deste Executivo ter tido conhecimento que o anterior Executivo
tinha deliberado, em acta de 09 de Março de 2009, a progressão de carreira da funcionária
Ana Cristina Parracho Lobo e dado que até agora nada foi feito nesse sentido, foi aprovado
dar cumprimento à deliberação anterior”, ao abrigo do art.º 48.º da Lei 12-A/2008. Alertados
para o facto e a fim de se recolocar toda a legalidade, os proponentes, abaixo assinados, vão
propor ao Executivo, na próxima reunião desse órgão, que se irá reunir a 06 de Dezembro, a
seguinte deliberação: Declarar a nulidade da deliberação de 05 de Janeiro de 2010 no assunto
referente à progressão na carreira da funcionária Ana Cristina Parracho Lobo, nos termos dos
artigos conjugados 95.º e 133.º, respectivamente, da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro (que
altera e republica a Lei 169/99, de 18 de Setembro) e o Decreto-Lei n.º 6/96 que altera o
Código de Procedimento Administrativo (CPA). Como resultado, delibera-se, ainda, com
efeitos imediatos, que serão repostas – pelos membros do Executivo – todas as remunerações
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entretanto pagas indevidamente à referida funcionária, as quais deverão entrar nos cofres
desta autarquia.” Esta Declaração ficará anexa à presente acta.
Após análise do tema e não obstante ter sido considerado que o actual Executivo tinha agido
de boa fé, no pressuposto que a decisão de 09 de Março de 2009 – da autoria do anterior
Executivo – estava conforme a lei, não haver qualquer razão para duvidar disso e que a
decisão só não tinha sido entretanto executada por esquecimento, foi decidido aceitar a
deliberação proposta no documento subscrito pelo Presidente e Secretário da Junta, a qual
dará como resultado a entrada imediata nos cofres da Junta da verba de 535,47 € e, desta
maneira, colocar um ponto final numa questão constrangedora e profundamente
desagradável para todos os envolvidos.
O Executivo deliberou, ainda:
- Ratificar a decisão do Presidente sobre a elaboração de um documento que servirá de
registo diário da utilização da viatura ao serviço da Junta, o qual já está em vigor desde 01 de
Dezembro corrente;
- Entregar a feitura de oito molduras com as fotos dos Presidentes da Junta de Freguesia à
loja “Foto Braga”, no valor de 200,00 €, por se tratar do orçamento mais baixo;
- Após análise dos orçamentos solicitados, entregar à firma Hugo Eires, Sociedade
Unipessoal, Lda., a prestação do serviço de jantar volante para os noventa elementos da
Banda de Musica da Força Aérea, pelo valor unitário de 10,00 €, por se tratar do orçamento
mais baixo.
Finalmente, o Executivo aprovou a seguinte declaração a ser entregue ao Senhor Inspector
do IGAL: “Através da Inspecção do IGAL, a decorrer nesta Junta de Freguesia, fomos
alertados para o facto de que a funcionária. Dr.ª Sónia Cristina Ferreira Lopes devia ter
renovado o contrato de Avença.
Todavia, em virtude daquela funcionária ter tomado posse a 15 de Setembro de 2010 – no
resultado do processo concursal - , ficámos perante um facto consumado de que somos os
primeiros a lamentar.”
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 18.328,33 € (dezoito mil
trezentos e vinte e oito euros e trinta 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO TRINTA E SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E UM DE
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DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZ.
Aos vinte e um dias do mês de Dezembro de dois mil e dez, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a Acta da última reunião e tomou conhecimento de algumas acções,
entretanto, desenvolvidas no âmbito das comemorações do Santo Padroeiro, nomeadamente
a entrega de Prémios Escolares, a actuação das Bandas de Musica da Força Aérea e da PSP,
a exposição de pintura e desenho dos alunos das EB1 e das Oficinas Sénior, a exposição de
pintura de Serafim Fontes, o convívio efectuado com o Grupo “A Magia e a Força da
Palavra”, a festa de natal dedicada às crianças das escolas que se efectuou no CAE, bem
como o início da distribuição de cabazes de Natal pelos carenciados da freguesia.
Foi ratificada a entrega à firma Hugo Eires, Sociedade Unipessoal, Lda., do serviço de jantar
oferecido à Banda de Musica da PSP, nos mesmos moldes utilizados nos serviços prestado à
Banda de Musica da Força Aérea.
O Presidente solicitou o apoio da viatura privada do Secretário da Junta para colaborar na
distribuição dos cabazes de Natal, mediante o pagamento da gasolina, o que foi aceite.
Foi feita uma análise à actuação, durante o ano de 2010, da Junta de Freguesia e do
relacionamento com a Câmara Municipal.
Foi aprovada a programação dos eventos a decorrer no dia dedicado a São Julião – 09 de
Janeiro - , a qual será a seguinte:
10h30 – Inauguração da galeria de ex-presidentes;
12h00 – Missa, na Igreja Matriz, em honra de São Julião, celebrada pelo Sr. Cónego João
Veríssimo e abrilhantada pelo Coral David de Sousa;
16h00 – No Salão Nobre da Assembleia Figueirense decorrerá uma Sessão Solene, finda a
qual serão entregues os Prémios pelos melhores trabalhos elaborados pelos alunos das
Escola EB1 e que estiveram expostos no CAE. Seguir-se-á uma intervenção do Grupo “A
Magia e a Força da Palavra”. Para encerramento, decorrerá um baile e um beberete aberto à
população que se queira associar a este evento.
Mediante a apresentação de três (3) orçamentos, foi deliberado entregara feitura de
calendários de secretária e de bolso à firma Deambular das Letras, Lda., pelo preço de
1.297,50 € mais IVA.
Também foram aprovados os eventos que irão decorrer no início do ano de 2011, integrados
nas cerimónias de São Julião:
- No dia 04 e 06 de Janeiro o Grupo “A Força e a Magia da Palavra”, integrantes da Oficina
Sénior da Freguesia, irá cantar as “Janeiras” à Câmara Municipal, ao Foz Center, à Escola
das Abadias, à Misericórdia e ao Paço de Tavarede.
- No dia 05 de Janeiro realizar-se-á a tão tradicional e popular “Espera dos Reis”. Com o
apoio da Junta, as Sociedades Filarmónicas 10 de Agosto e Figueirense promoverão cortejos
que percorrerão algumas artérias da cidade até a “lapinha” que se encontra instalada na Praça
8 de Maio.
- No dia 12 de Janeiro, nas Abadias, decorrerá uma Prova de Corta-Mato, a partir das 09h00
e contará com a participação de centenas de alunos das Escolas Secundárias do Concelho.
Para este fim, está marcada uma reunião com os professores de Educação Física das Escolas,
para o dia 05 de Janeiro, pelas 18h15.
O Executivo deliberou:
- Rescindir o contrato com a Securitas e fazer uma consulta ao mercado para substituição
deste serviço;
- Constituir a Comissão de Avaliação e definir os objectivos e competências para 2011.
Tomou-se conhecimento de um ofício do General Chefe do Estado-maior da Força Aérea a
expressar o seu mais sincero agradecimento pela oferta de uma litografia de São Julião
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Hospitaleiro.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Novembro de 2010, nos
quais se registam um total da receita de 260.425,14 € (duzentos e sessenta mil quatrocentos e
vinte e cinco euros e catorze cêntimos) e total de encargos de 263.956,11 € (duzentos e
sessenta e três mil novecentos e cinquenta e seis euros e onze cêntimos), que com o saldo da
gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 99.599,65 € (noventa e
nove mil quinhentos e noventa e nove euros e sessenta e cinco cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 20.188,05 € (vinte mil cento e
oitenta e oito 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO TRINTA E SETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE
JANEIRO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos onze dias do mês de Janeiro de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a Acta da última reunião e deliberou a passagem das reuniões para a
segunda e quarta semana de cada mês, à terça-feira.
Dado a ocupação da carrinha da Junta de Freguesia, o Presidente solicitou o apoio da viatura
privada do Secretário de Junta, mediante o pagamento da gasolina, o que foi aceite.
O Executivo tomou conhecimento do seguinte:
- O saldo para a gerência seguinte será de 90.473,07 €;
- O Director Nacional da PSP agradeceu a oferta de uma litografia;
- Começou o processo de avaliação dos funcionários da autarquia (SIADAP), com a entrega
da auto-avaliação;
- O Grupo “A Força e a Magia da Palavra” manifestou interesse em participar nas Jornadas
de Teatro Amador, promovidas pelo Lions, pelo que solicitava que a autarquia contactasse
aquele clube de serviços;
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- Está a ser actualizado, através de um ante-projecto, o Regulamento de Controlo Interno da
Junta de Freguesia de São Julião da Figueira da Foz;
- Um ante-projecto de regulamento para o concurso de dramatização do 25 de Abril a levar a
cena por ocasião das comemorações deste ano;
- Vai realizar-se, a 12 de Janeiro, a primeira reunião do Concelho Eco Escola para a qual a
nossa Junta está convidada.
O Executivo deliberou:
- Alugar um autocarro da AVIC para transporte de alunos da Escola D. Pedro V e do
Colégio de Quiaios, que participarão na prova de Corta-mato de 12 de Janeiro, pelo valor de
200,00 €;
- Adquirir, à escritora Cristina da Piedade Morais Fernandes Henriques, 24 livros para
crianças, pelo valor de 300,00 €;
- Colocar à disposição, da Acústica Médica, uma sala para, no dia 22 de Março, entre as
10h00 e as 12h30, procederem a uma acção no âmbito da Campanha Nacional de Rastreio
Auditivo;
- Solicitar à ANAFRE, CCDRC e IGAL, pareceres sobre a acumulação de vencimentos dos
Presidentes de Junta, no âmbito do novo Orçamento do Estado;
Que irá promover os seguintes eventos:
- A 21 de Março, o Dia da Árvore;
- As comemorações do 25 de Abril;
- Em Maio, a Festa da Primavera;
- A 01 de Junho, o dia Mundial da Criança;
- A 05 de Novembro, a Grande Gala de Solidariedade;
- A 07 de Dezembro, a audição da Banda da, GNR.
Ficou por definir – possivelmente em Janeiro de 2012 – a actuação da Banda da Armada.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 9.542,03 € (nove mil quinhentos
e quarenta e dois 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO TRINTA E OITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E CINCO
DE JANEIRO DE DOIS MIL E ONZE.
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Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a Acta da última reunião e tomou conhecimento do seguinte:
- Ofício apresentando cumprimentos de despedida, do Comandante do Centro de Formação
da GNR;
- Ofício da Caixa Geral de Aposentações dando conta do novo regime de incompatibilidades
em matéria de exercício de funções públicas ou cargos políticos por aposentados ou
equiparados;
- A classificação, como imóvel de interesse público, da Igreja de São Julião;
- Que a 26 de Janeiro vai proceder-se a uma reunião tendente a uma possível parceria com o
Centro de Formação Aula Zero.
O Executivo deliberou:
- Preparar um Protocolo com a Escola Secundária Dr. Bernardino Machado com a finalidade
de apoiarmos o grupo que está a organizar a marcha de São João;
- Integrada nas comemorações do 25 de Abril que esta Junta vai promover, apoiar a
Professora Roysel na iniciativa que vai levar a efeito no Dia Mundial da Dança, a 29 de
Abril, bem como solicitar o apoio da Associação 25 de Abril para uma exposição, a Magenta
e o Tubo d’Ensaio para colaborarem. Igualmente está a ser programado, com professores da
Escola Secundária Dr. Bernardino Machado, um pedy paper e vão ser enviados convites a
todas as Escolas do 1.º CEB no sentido dos seus alunos participarem numa dramatização de
acontecimentos ligados ao 25 de Abril, subordinado a um regulamento que está em
discussão;
- Convidar os órgãos de comunicação social para uma conferência de imprensa, a 25 de
Março, a fim de ser transmitido o Programa das comemorações do 25 de Abril.
Finalmente foram feitas reflexões sobre assuntos a que urge tomar posição, nomeadamente:
- A questão relacionada com as senhoras que estão a trabalhar no Jardim-de-infância Conde
de Ferreira, para o que, com carácter de urgência, vai ser pedida uma reunião com o
Vereador responsável;
- A necessidade de ser aprovado e posto em prática o Regulamento de Controlo Interno;
- A elaboração do Plano Plurianual de Investimentos;
- Elaboração de um documento destinado a regulamentar os convites a restaurantes da
Freguesia para concorrerem à Feira das Freguesias;
- A obrigatoriedade do “livro de ponto”.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Dezembro de 2010, nos
quais se registam um total da receita de 290.293,46 € (duzentos e noventa mil duzentos e
noventa e três euros e quarenta e seis cêntimos) e total de encargos de 300.416,09 €
(trezentos mil quatrocentos e dezasseis euros e nove cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 91.989,37 € (noventa e um mil
novecentos e oitenta e nove euros e trinta e sete cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 10.918,85 € (dez mil novecentos
e dezoito euros e oitenta 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO TRINTA E NOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OITO DE
FEVEREIRO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a Acta da ultime reunião e tomou conhecimento do seguinte:
- Em 31 de Janeiro reuniu com o Vereador responsável a fim de acordar na programação do
Dia da Árvore;
- Em 01 de Fevereiro realizou-se uma reunião, na Sede da Junta, com as coordenadoras do
ensino básico a fim de ser discutido o projecto de dramatização – antecipadamente enviados
para as escolas – dos acontecimentos do 25 de Abril de 1974;
- A 02 de Fevereiro o Comandante e 2.º Comandante do Centro de Formação da GNR
estiveram na Sede da Junta a apresentar cumprimentos e realizou-se uma reunião patrocinada
pelo Dr. Pedro Malta para apresentação da programação e eventos que decorrerão durante o
ano de 2011, de iniciativa ou patrocinados pela Figueira Grande Turismo;
- A 04 de Fevereiro estivemos presentes na inauguração das novas instalações do Hospital
Distrital da Figueira da Foz e no Juramento de Bandeira do Centro de Formação da GNR;
- A 05 de Fevereiro também estivemos no lançamento de uma revista promovida pela
Associação Galaico Portuguesa e na inauguração da nova teia técnica do CAE;
- Em 07 de Fevereiro participámos na reunião da Rede de Cooperação Inter-institucional
para não só se discutir a actualização do Protocolo da Rede, como para aprovação do Plano
de Actividades para 2011. Ficou decidido fazer a próxima reunião da Rede a 14 de Março;
- A 07 de Fevereiro reunimos com a Comissão de Pais e Encarregados de Educação da
Escola Dr. João de Barros, a solicitação daqueles, para nos exporem a necessidade da
ampliação do refeitório da escola e pedirem o nosso apoio para as obras, cujo orçamento
rondaria os doze mil euros. O Executivo tomou nota da pretensão e irá debate-la com o
Vereador responsável;
- Em 08 de Fevereiro reunimos, na Sede da Junta, com representantes de vários organismos,
nomeadamente o Museu Municipal, a Escola Secundária Dr. Bernardino Machado e
Academia de Dança, a fim de ser discutida a programação e a colaboração desses
organismos nas celebrações do 25 de Abril.
O Executivo deliberou:
- Oferecer 6 litografias para apoio ao “Prémio Literário Cristina Torres”;
- Oferecer um compostor ao Jardim-de-infância Conde de Ferreira, no âmbito do projecto
Eco Escolas;
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- Aprovar as avaliações atribuídas aos funcionários desta autarquia.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 7.076,07 € (sete mil e setenta e
seis euros 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO QUARENTA – DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE QUINZE DE
FEVEREIRO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos quinze dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo reuniu extraordinariamente, aprovou a Acta da última reunião e tomou
conhecimento do seguinte:
- A Enernatura apresentou um orçamento, para instalação de painéis solares, no valor de
19.045,33 €;
- Dois membros do Executivo deslocaram-se a Lisboa a fim de ter uma reunião com o Dr.
Orlando Nascimento – Inspector-geral do IGAL – para se equacionar a questão relacionada
com a eleição do Executivo desta Freguesia;
- Foi recebido, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, uma citação por carta
registada com aviso de recepção, por causa de um acidente ocorrido na via pública, em 28 de
Abril de 2008. Foi decidido entregar o assunto aos serviços competentes da Câmara
Municipal, dado que esta também era entidade citada.
O Executivo deliberou:
- Oferecer litografias à Escola Joaquim de Carvalho a fim de serem utilizadas nas suas
Jornadas Culturais que irão decorrer de 07 a 09 de Abril, subordinadas ao tema “Cem anos
da República”;
- Adquirir 100 DVDs à Foto Braga, sobre a Figueira da Foz, por se tratar do orçamento mais
baixo, ao preço unitário de 3,00 €.
Foi apresentado e entregue a cada um dos membros do Executivo, um projecto de
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Regulamento de Apoio ao Associativismo, para discussão futura.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 6.286,91 € (seis mil duzentos e
oitenta e seis euros e noventa 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO QUARENTA E UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E DOIS
DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a Acta da última reunião e tomou conhecimento do seguinte:
- Um e-mail enviado pela Senhora Professora Clara Ribeirete informando que nenhuma das
duas turmas da Escola do Viso irá participar nas Comemorações do 25 de Abril. Dado tratarse da única Escola que tomou tal decisão, o Executivo da Junta decidiu enviar um e-mail ao
Agrupamento Escolar propondo uma série de realizações desde que tal não viessem a
prejudicar quaisquer outras actividades que o referido Agrupamento tenham em mente levar
a efeito;
- O Executivo esteve presente na inauguração do Molhe norte;
- Também estivemos presentes na reunião, realizada a 21 de Fevereiro, na Escola das
Abadias, sobre o Programa Eco Escolas, onde foram aprovadas várias decisões,
nomeadamente o Plano de Actividades a implantar naquela Escola;
- A 18 de Fevereiro reunimos, em Coimbra, com a Fundação INATEL. Nesta reunião foram
encontrados variados assuntos a explorar pela nossa autarquia, nomeadamente nos campos
do desporto, do turismo e da cultura.
Foi, de novo, analisada a situação das funcionárias que trabalham no Jardim-de-infância
Conde de Ferreira tendo, na base, um estudo encomendado, que aponta para várias soluções.
Foi deliberado recolocar o assunto, com carácter de urgência, ao Executivo Municipal.
Face às inúmeras questões de ordem legal com que temos sido abordados, às questões
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levantadas pela inspecção que decorreu nesta autarquia e/ou à falta de resposta rápida e
atempada por parte dos serviços camarários, foi, também equacionada a hipótese desta
autarquia fazer um contrato de avença com um jurista da Figueira da Foz.
Foi decidido:
- Oferecer duas litografias e uma monografia de São Julião à Casa do Povo de Lavos a fim
de serem leiloadas, revertendo o valor obtido a favor de uma criança que necessita de duas
cadeiras de rodas específicas;
- Antecipar a reunião ordinária de 08 de Março – dia de Carnaval – para o dia 01 de Março;
- Apoiar a Competição Matemática “REDEmat”, promovida pela Escola EB 2.º e 3.º Ciclos
Dr. João de Barros, com uma verba de 100,00 € e 2 litografias para cada equipa vencedora.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Janeiro de 2011, nos
quais se registam um total da receita de 39.777,05 € (trinta e nove mil setecentos e setenta e
sete euros e cinco cêntimos) e total de encargos de 18.951,74 € (dezoito mil novecentos e
cinquenta e um euros e setenta e quatro cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 112.358,94 € (cento e doze mil trezentos e
cinquenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 15.934,98 € (quinze mil
novecentos e trinta e quatro euros e noventa 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO QUARENTA E DOIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE UM DE
MARÇO DE DOIS MIL E ONZE.
Ao primeiro dia do mês de Março de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo reuniu extraordinariamente em virtude do dia destinado à reunião coincidir com
o dia de Carnaval, aprovou a Acta da última reunião e tomou conhecimento do seguinte:
- A 24 de Fevereiro reunimos com o Clube Náutico a, fim da Junta apoiar algumas
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iniciativas náuticas daquele Clube;
- A 28 de Fevereiro decorreu mais uma reunião da Comissão Social de Freguesia, na qual,
entre outros assuntos, se deu realce à distribuição de víveres por altura da Páscoa, pelos
carenciados da Freguesia;
- Em 01 de Março, reunimos com a Globalsoft e com as Professoras da Escola Secundária
c/3.º CEB Dr. Bernardino Machado que estão a dinamizar o grupo que irá participar nas
Marchas de São João – 2011.
O Executivo tem marcadas as seguintes próximas reuniões:
- No dia 02, pelas 12h30, com o Dr. Pedro Malta, na Figueira Grande Turismo e, às 15h00,
na Capitania do Porto da Figueira;
- Dia 03, pelas 10h00, com o Director do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo
Mondego;
- Dia 04, pelas 11h00, no Quartel da, GNR para tratar do pedy paper.
Foram elaboradas e programadas as acções a decorrer durante as comemorações do 25 de
Abril.
O Executivo deliberou:
- Levar a efeito a reedição do Festival de Primavera, aos sábados, no mês de Maio;
- Homologar as avaliações atribuídas aos funcionários da autarquia, as quais lhes tinham
sido comunicadas em 25 de Fevereiro.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 3.535,64 € (três mil quinhentos e
trinta e cinco 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO QUARENTA E TRÊS – DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE
QUINZE DE MARÇO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos quinze dias do mês de Março de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
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O Executivo reuniu extraordinariamente, tendo aprovado a Acta da última reunião.
O Executivo decidiu:
- Optar pela compra de produtos alimentares, a fim de constituir cabazes de apoio a famílias
carenciadas, ao Jumbo, depois de ter respostas orçamentais de várias empresas e aquela
empresa ter apresentado os preços mais baixos;
- Solicitar uma reunião com o Dr. Pedro Coimbra, vice-presidente da CCDRC a fim de
conhecermos as hipóteses desta autarquia concorrer a fundos comunitários;
- Colocar à ANAFRE e à CCDRC a questão relacionada com as seis funcionárias – uma
Assistente Técnica e cinco Assistentes Operacionais – que trabalham no Jardim-de-infância
Conde de Ferreira;
- Solicitar orçamentos para aquisição de um registo electrónico de presenças (“Time Box”);
- Atribuir um subsídio de 200,00 € e de 2 litografias para a organização da Festa da
Sardinha, 250,00 € à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, 150,00 € e 3
litografias às Jornadas de Teatro Amador dos Lions, litografias para as Jornadas Culturais da
Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho;
-Adquirir actualizações de antivírus para os computadores da autarquia, dado que os actuais
estão a atingir o limite de validade, pelo valor de 584,31 €;
- Contactar o Centro de Emprego com a finalidade de se obter a colaboração de 2 POC’s;
- Ratificar a decisão de se terem enviado convites para apresentação de propostas para a
montagem de um sistema de micro geração a partir de painéis fotovoltaicos e de uma
caldeira a biomassa, nas instalações da autarquia.
Todos os membros do Executivo receberam um exemplar de uma proposta de Regulamento
para Apoios Sociais, para estudo e futura discussão.
Foi dado conhecimento de que dos apoios solicitados, a diversas instituições, destinados às
comemorações do Dia Mundial da Árvore, obteve-se, unicamente, resposta positiva da
Soporcel, com a oferta de pequenos pinheiros bravos para cada uma das cerca de 1150
crianças que se prevê participarem neste evento.
Finalmente, o Executivo tomou conhecimento e analisou o Relatório Principal da Inspecção
Ordinária efectuada pela IGAL, a esta autarquia. Foi consensual que o Relatório, na
generalidade, manifesta aspectos bastante positivos na gestão da autarquia, não obstante
haver algumas situações de fácil resolução de acordo com as recomendações que são
apresentadas, de que é paradigmática a seguinte passagem: “Em face do que se analisou,
relatou e concluiu e, norteados pelos objectivos de contribuir para a melhoria do
funcionamento dos Órgãos e Serviços da Freguesia e para a reposição da legalidade,
algumas vezes desrespeitada, atendendo a que algumas das situações irregulares detectadas
podem e devem ser supridas, ou remediadas, no âmbito interno da Autarquia, formulando-se
… recomendações …”.
CONTA DE GERÊNCIA DA JUNTA DE 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 DEZ - 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 dez, pela qual se verifica que o total da RECEITA
cobrada foi de € 290.293,46 (duzentos e noventa mil duzentos e noventa e três euros e
quarenta e seis cêntimos), que com o saldo de dotações orçamentais da gerência anterior no
valor de € 100.595,70 (cem mil quinhentos e noventa e cinco euros e setenta cêntimos),
totaliza uma receita de € 390.889,16 (trezentos e noventa mil oitocentos e oitenta e nove
euros e dezasseis cêntimos). Sendo o total da DESPESA efectuada no valor de € 300.416,09
(trezentos mil quatrocentos e dezasseis euros e nove cêntimos), resulta um SALDO em
numerário de € 90.473,07 (noventa mil quatrocentos e setenta e três euros e sete 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 € 22.930,44 (vinte e dois mil
novecentos e trinta euros e quarenta e quatro cêntimos), que com o saldo do ano anterior no
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valor de € 1.452,22 (mil quatrocentos e cinquenta e dois euros e vinte e dois cêntimos),
totaliza uma receita de € 24.382,66 (vinte e quatro mil trezentos e oitenta e dois euros e
sessenta e seis), sendo o montante anual de saídas de € 22.866,36 (vinte e dois mil oitocentos
e sessenta e seis euros e trinta e seis cêntimos), resulta um saldo que transita para a gerência
seguinte no valor de € 1.516,30 (mil quinhentos e dezasseis euros e trinta 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
dez e, submetê-la, nos termos da Lei, à aprovação da Assembleia de Freguesia.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 28 de Fevereiro de 2011, nos
quais se registam um total da receita de 58.540,64 € (cinquenta e oito mil quinhentos e
quarenta euros e sessenta e quatro cêntimos) e total de encargos de 47.171,15 € (quarenta e
sete mil cento e setenta e um euros e quinze cêntimos), que com o saldo da gerência anterior
e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 102.668,17 € (cento e dois mil
seiscentos e sessenta e oito euros e dezassete cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 10.645,38 € (dez mil seiscentos e
quarenta 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO QUARENTA E QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CINCO
DE ABRIL DE DOIS MIL E ONZE.
Aos cinco dias do mês de Abril de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e tomou conhecimento de um ofício enviado
pelas Assistentes Operacionais do Jardim-de-infância Conde de Ferreira solicitando uma
reunião. Esta reunião foi marcada para 14 de Abril.
Todos os membros do Executivo foram informados que a resposta ao Relatório da IGAL foi
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enviada a 23 de Março.
O Executivo deliberou solicitar ao Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia uma
reunião ordinária daquele órgão para o dia 28 de Abril, tendo aprovado as Contas de
Gerência do ano de 2010 e o Orçamento Suplementar para 2011. Igualmente, após análise
das propostas entregues, foi aprovado adjudicar, nos termos da Lei, à firma Enernatura –
Energia Natural, a construção de um sistema de micro geração feito a partir de painéis
fotovoltaicos, pelo valor de 19.045,33 € com IVA incluído. As propostas entregues foram
analisadas por um júri de procedimentos, constituído para o efeito e composto pelo
Presidente, pelo Secretário e pela Tesoureira do Executivo.
O Executivo, à semelhança do acontecido no ano passado, deliberou o seguinte:
a) – A programação de uma série de acções destinadas a comemorar o 37.º Aniversário do
Dia da Liberdade. Este Programa estende-se desde o dia 08 de Abril a 13 de Maio.
Dessa programação consta o seguinte:
- Dia 08 de Abril – Inauguração de uma Exposição de Pintura, da autoria de Gervásio, na
sede da Junta, pelas 18h00;
- Dia 15 de Abril – Inauguração de uma Exposição Temática sobre o 25 de Abril, no Museu
Municipal Dr. Santos Rocha, pelas 18h00;
- Dia 25 de Abril – No Jardim Municipal, de manhã, a partir das 10h30, decorrerá um
conjunto de acções especialmente dedicado às crianças: Jogos Tradicionais, Pintura Facial,
Iniciação à Pintura com a colaboração da Magenta e actuação de conjuntos jovens “ONDA
JOVEM”, do Paião e “JUSTE DANCE”, da Costa de Lavos.
Da parte da tarde, a partir das 15h30, igualmente no Jardim Municipal, actuarão as bandas
“DINAMITE” e “CÂES DANADOS”.
Às 18h00, no jardim interior do C.A.E., actuarão os “SAX ENSEMBLE”.
- Dia 29 de Abril:
- 14h00 – Decorrerá um Peddy-paper subordinado ao tema “Aventura da descoberta do
património figueirense”, organizado pela Escola Secundária Dr. Bernardino Machado, com o
apoio do Centro de Formação da G.N.R., no qual participarão alunos das Escolas do 2.º e 3.º
ciclos do Concelho;
- 19h00 – Comemoração do Dia Mundial da Dança com um encontro na Ponte Galante;
- 20h00 – Flash Mob Dance, na Esplanada Silva Guimarães;
- 21h00 – Exibição das Escolas de Dança, no Jardim Municipal.
- Dia 08 de Maio – Pelas 17h30, estreia do documentário “O assalto ao Quartel de Beja” da
autoria de Miguel Babo e João Oliveira, no Auditório do Museu Municipal Dr. Santos
Rocha.
- Dia 13 de Maio:
- 14h00: Dramatização alusiva ao 25 de Abril, pelas turmas do 4.º ano do 1.º CEB, no
pequeno Auditório do C.A.E.;
- 18h00: Exposição “O 25 de Abril visto pela imprensa italiana”, no foyer do C.A.E..
b) - A programação do Festival de Musica da Primavera, destinado à animação do comércio
tradicional:
Dia 07 de Maio: actuação do Grupo Maresia;
Dia 14 de Maio: actuação da Tuna Imperial Neptuna;
Dia 21 de Maio: “A Farsa de Inês Pereira”, com a colaboração da Fundação INATEL;
Dia 28 de Maio: actuação do Grupo em Cantos, de Moinhos da Gândara.
c) – A programação do dia Mundial da Criança, em 01 de Junho:
Realização de um carrossel de actividades, nas Abadias, em redor do C.A.E., constando de
actividades de sensibilização para desportos náuticos (vela, remo e surf), actividades ao ar
livre (orientação), fotografia, pintura e escultura. Conta-se com a colaboração do
Exploratório de Coimbra e intervenção do Observatório da Escola do Paião.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 29.475,72 € (vinte e nove mil
quatrocentos e setenta e cinco euros e sessenta e dois cêntimos), das quais foram presentes os
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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.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO QUARENTA E CINCO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE
DEZANOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E ONZE.
Aos dezanove dias do mês de Abril de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e tomou conhecimento de várias reuniões
efectuadas, nomeadamente com a Figueira Domus – a fim de fazer o ponto da situação e
apresentar novos casos -, com o vice-presidente da CCDRC, Dr. Pedro Coimbra – a fim de
conhecer algumas hipóteses da Junta concorrer a fundos comunitários e outros -, com o
director do Exploratório – Centro Ciência Viva de Coimbra – a fim de ser elaborado um
projecto de programa de actividades para o Dia Mundial da Criança -, com as Auxiliares do
Jardim-de-infância Conde de Ferreira – face à situação laboral -, com o director musical do
Conservatório David de Sousa, tendo em vista a Grande Gala de Solidariedade e outros tipos
de colaborações futuras.
Igualmente tomou conhecimento e foram analisadas algumas reuniões marcadas,
nomeadamente para o dia 26 de Abril, às 09h30, com os senhores professores das Escolas
Secundárias por causa do Peddy-paper; com o SINTAP para 27 de Abril, às 15h30 e, às
21h30, na Casa do Paço, onde será apresentado o Plano Estratégico, o PDM, o PU e a
Agenda 21, promovido pela Câmara Municipal; para o dia 06 de Maio, às 17h00, no
Pequeno Auditório do C.A.E., subordinado ao tema “A reforma dos cuidados de saúde
primários no agrupamento dos Centros de Saúde de Baixo Mondego 2”.
Tomou-se conhecimento de um convite da Sociedade Filarmónica Figueirense para
participação de um almoço a 30 de Abril.
Foi decidido convidar associações da Freguesia a candidatarem-se a representar a Freguesia
na Feira das Freguesias e participar na Feira de São João com uma área dedicada ao Grupo
Sénior.
Finalmente, foi tomado conhecimento de que a 20 e 21 de Abril serão distribuídos os
cabazes da Pascoa, pelos carenciados da Freguesia.
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O Executivo deliberou oferecer 3 litografias à União de Sindicatos da Figueira da Foz, para
as comemorações do 1.º de Maio.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Março de 2011, nos
quais se registam um total da receita de 66.071,82 € (sessenta e seis mil e setenta e um euros
e oitenta e dois cêntimos) e total de encargos de 60.487,25 € (sessenta mil quatrocentos e
oitenta e sete euros e vinte e cinco cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 96.992,23 € (noventa e seis mil
novecentos e noventa e dois euros e vinte e três cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 10.971,76 € (dez mil novecentos
e setenta e um euros e setenta 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.
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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO QUARENTA E SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRÊS DE
MAIO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos três dias do mês de Maio de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente, Herculano
Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro, Maria
Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e tomou conhecimento da nossa participação,
como entidade envolvida, no exercício de combate à poluição – “Foz 2011” – que se realizou
em 03 e continuará em 04 de Maio, bem como de várias reuniões e eventos a realizarem-se
nos próximos dias, nomeadamente:
- Em 05 de Maio: reunião com o Departamento de Toponímia e 10.º aniversário das,
Associação de Colectividades;
- Em 06 de Maio: sessão pública sobre Saúde e Dia Mundial da Música que tinha sido adiada
por razões de mau tempo;
- Em 07 de Maio: Festa da Primavera, de manhã, na Praça 8 de Maio;
- Em 08 de Maio: projecção do filme “O assalto ao Quartel de Beja” e Exposição, a
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decorrerem no edifício do Museu Municipal.
O Executivo deliberou oferecer ao Clube Náutico da Figueira da Foz 100,00 € e 3 litografias.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 4.460,58 € (quatro mil
quatrocentos e sessenta euros e cinquenta 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO QUARENTA E SETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSETE
DE MAIO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos dezassete dias do mês de Maio de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e tomou conhecimento do seguinte:
- Constituído um depósito na Caixa Geral de Depósitos, no valor de 39.000,00 €, por um
período de 90 dias, à taxa de 2,3%;
- O Júri de avaliação da “Dramatização do 25 de Abril”, que decorreu no dia 13 de Maio no
Auditório do Museu Municipal, decidiu a seguinte classificação, entre as turmas que
concorreram:
1.º Classificado – Turma B da Escola das Abadias, com 34 pontos;
2.º Classificado – Turma A da Escola das Abadias, com 29 pontos;
3.º Classificado – Turma C da Escola das Abadias, com 25 pontos;
4.º Classificado – Escola Rui Martins, com 24 pontos;
5.º Classificado – Escola da Bela Vista, com 23 pontos;
6.º Classificado – Turma D da Escola das Abadias, com 16 pontos.
O melhor cenário foi atribuído à Turma B da Escola das Abadias.
Dado o valor do orçamento apresentado pelo Exploratório – Centro Ciência Viva de
Coimbra para actuarem no Dia Mundial da Criança, o Executivo deliberou prescindir dos
seus serviços.
Foi deliberado que a próxima reunião do Executivo se realizasse a 07 de Junho.
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FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Abril de 2011, nos quais
se registam um total da receita de 101.475,42 € (cento e um mil quatrocentos e setenta e
cinco euros e quarenta e dois cêntimos) e total de encargos de 100.000,35 € (cem mil euros e
trinta e cinco cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria
efectiva o saldo líquido de 92.779,94 € (noventa e dois mil setecentos e setenta e nove euros
e noventa e quatro cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamentos de despesas no montante de 18.336,93 € (dezoito mil
trezentos e trinta e seis euros e noventa 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO QUARENTA E OITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETE DE
JUNHO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos sete dias do mês de Junho de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião.
Foi feita uma reflexão sobre como decorreu o Dia Mundial da Criança e a necessidade de se
corrigirem algumas situações de molde a melhorar a futura programação.
Foi dado conhecimento de que o Centro de Emprego aprovou a nossa candidatura de um
Contrato Emprego – Inserção + por um prazo máximo de 12 meses.
Foi deliberado:
- Entregar a representação da Freguesia na Feira das Freguesias ao Corpo Nacional de
Escutas, Agrupamento Marítimo 235;
- Solicitar ao Presidente da Assembleia de Freguesia a marcação da reunião ordinária
daquele órgão para o dia 27 de Junho;
- Oferecer 3 litografias à Delegação da Cruz Vermelha;
- Apoiar com 60,00 € o encontro de Motards que se realiza a 10 de Junho;
- Apoiar logisticamente a Exposição de Artesanato e Artigos de Comércio Local que teve a
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sua primeira edição a 28 de Maio e, a segunda, a 11 de Junho. Este evento, destinado a
apoiar a dinamização do comércio local tradicional, cuja iniciativa partiu dos comerciantes
da zona da Rua Dr. José Jardim. Este evento ir-se-á realizar nos segundos sábados de cada
mês.
Finalmente, foi deliberado que a próxima reunião do Executivo se realizará a 28 de Junho.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 17.821,01 € (dezassete mil
oitocentos e vinte e um euros 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO QUARENTA E NOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E
OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos vinte e oito dias do mês de Junho de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra – Vogal, tendo-se verificado a ausência da Vogal
Natália Sofia Fernandes de Oliveira, que justificou a sua falta.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e tomou conhecimento do seguinte:
- Convite para o dia 29 de Junho, para assistir ao hastear da Bandeira Azul, junto à Torre do
Relógio;
- Convite para o dia 01 de Julho, para uma reunião da Liga dos Amigos do Hospital Distrital
da Figueira da Foz;
- Convite para o dia 03 de Julho, para inauguração da Creche António Ferreira Freitas, em
Lavos;
- Convite para os dias 09, 10 e 16 de Julho, para as comemorações do aniversário da
Sociedade Filarmónica Figueirense;
- A 09 de Julho, terá lugar mais uma Exposição de Artesanato e Artigos do Comércio Local,
na Rua Dr. Joaquim Jardim;
- Sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra informando que a IGAL não tem
competência para decidir sobe a eleição do Executivo da Junta;
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- Contrato de um CEI+ - o Senhor Rui Miguel Marques Pinto -, por um período de 12 meses,
com início em 01 de Julho, escolhido entre vários desempregados que foram enviados pelo
Centro de Emprego da Figueira da Foz;
- A funcionária Virgínia apresentou baixa por 12 dias;
- Duas funcionárias do Jardim-de-Infância Conde de Ferreira apresentaram baixa até final do
contrato, tendo sido substituídas, pelo período de dois meses;
- Foram enviadas cartas registadas, com aviso de recepção, a todas as seis funcionárias do
Jardim-de-infância Conde de Ferreira dando conhecimento que os seus contratos, de acordo
com a Lei, não poderão ser renovados;
- Os Senhores Deocliciano Pereira Tavares e Joaquim José Pereira Santos encontram-se a
prestar serviços à comunidade, incluídos na Brigada da Junta, a solicitação da Direcção
Geral de Reinserção Social. O primeiro por um período de 80 horas e, o segundo por um
período de 70 horas.
Foi analisada a hipótese de se proceder à recolha e criação de um banco de géneros
alimentares, sobretudo à base de proteínas, a fim de apoiar os carenciados da Freguesia.
Igualmente foi analisada a programação da II Grande Gala de Solidariedade.
Foi decidido solicitar uma reunião de trabalho ao Executivo da Câmara Municipal sobre as
competências que, eventualmente, possam ser transferidas para a Junta de Freguesia – de
acordo com o Programa de Candidatura – bem como a exigência de prévia informação sobre
deliberações que digam respeito à área da Freguesia.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Maio de 2011, nos quais
se registam um total da receita de 114.084,85 € (cento e quatro mil e oitenta e quatro euros e
oitenta e cinco cêntimos) e total de encargos de 121.966,07 € (cento e vinte e um mil
novecentos e sessenta e seis euros e sete cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 83.435,06 € (oitenta e três mil
quatrocentos e trinta e cinco euros e seis cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 9.541,24 € (nove mil quinhentos
e quarenta e um euros e vinte 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO CINQUENTA – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOZE DE JULHO DE
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DOIS MIL E ONZE.
Aos doze dias do mês de Julho de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra – Vogal, tendo-se verificado a ausência da Vogal
Natália Sofia Fernandes de Oliveira, que justificou a sua falta.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e tomou conhecimento do seguinte:
- A nosso pedido, o Senhor Cação Biscaia apresentou um esboço sobre um conjunto de
projectos, para futura apreciação do Executivo, no valor e 250,00 €;
- A funcionária Virgínia Barboza de Souza Pereira rescindiu o contrato que tinha com a
Junta de Freguesia, como CEI +. O Centro de Emprego vai ser informado do facto e vai ser
solicitado novo CEI + para completar o tempo em falta.
O Executivo deliberou:
- Dar apoio logístico à Feira das Artes que irá decorrer nos dias 05, 06 e o7 de Agosto;
- Atribuir um donativo no valor de 250,00 € à Delegação da Figueira da Foz da Cruz
Vermelha, destinado à ajuda da aquisição de uma ambulância;
- Atribuir um donativo no valor de 100,00 € destinado ao apoio da 28.ª edição do Torneio
Internacional de São Julião, promovido pelo Ginásio Clube Figueirense;
- Apoiar o VIII Festival Internacional de Xadrez, promovido pela Assembleia Figueirense,
com a verba de 200,00 €;
- Apoiar a “Malta do Viso” com a oferta de dois troféus, destinados ao seu 39.º convívio, a
realizar a 15 de Agosto;
- Comprar sete spots, no valor de 125,00 €, em publicidade sonora, à empresa “Ver e Ouvir”;
- Solicitar uma reunião com a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Jardinsde-Infância e Escolas do 1.º CEB;
- Por motivos de férias, a próxima reunião do Executivo realizar-se-á no dia 02 de Agosto.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Junho de 2011, nos
quais se registam um total da receita de 122.340,02 € (cento e vinte e dois mil trezentos e
quarenta euros e dois cêntimos) e total de encargos de 140.319,39 € (cento e quarenta mil
trezentos e dezanove euros e trinta e nove cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 74.954,99 € (setenta e quatro mil
novecentos e cinquenta e quatro euros e noventa e nove cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 26.228,03 € (vinte e seis mil
duzentos e vinte e oito 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
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Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO CINQUENTA E UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE
AGOSTO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos dois dias do mês de Agosto de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal, tendo-se verificado a ausência da Vogal Maria
Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra, que justificou a sua falta.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e tomou conhecimento de que irá decorrer no
próximo dia 05 de Agosto, pelas 12h00, no C.A.E., uma homenagem aos artistas José
Penicheiro, Mário Silva e Cunha Rocha. O Executivo deliberou apoiar esta homenagem,
responsabilizando-se pelo lanche do dia 06, destinado aos artistas que irão participar na
homenagem.
O Executivo deliberou, ainda:
- Convidar a Orquestra Ligeira do Exercito a actuar no Casino da Figueira da Foz no dia 16
de Dezembro. Para o efeito já foram feitos os contactos necessários;
- Convocar a Comissão Social de Freguesia tendo em vista a conjugação de esforços das
instituições envolvidas no combate à pobreza e outros tipos de ajudas a carenciados;
- Estudar a hipótese de ocupação do espaço deixado vago pelo encerramento dos CTT do
Bairro Novo ou de outra solução dentro da zona;
- As próximas iniciativas ou apoios da Junta de Freguesia:
- Inauguração, a 12 de Agosto, de uma exposição de pintura, da autoria de Mimi
Veríssimo, na sede da Junta de Freguesia;
- Homenagem a Manuel Fernandes Tomás, a 24 de Agosto;
- Excursão à Quinta da Malafaia, em principio, a 24 de Setembro;
- II Grande Gala de Solidariedade, a 29 de Outubro;
- Lançamento do livro da Dr.ª Maria Clementina Reis Jorge da Silva, a 30 de
Outubro;
- Entrega dos Prémios Escolares aos melhores alunos, a 06 de Dezembro;
- Actuação da Banda da G.N.R., a 07 de Dezembro;
- Actuação da Banda do Exercito, a 07 de Janeiro de 2012;
- Atribuir donativos ao Coral David de Sousa, no valor de 250,00 €, e á Sociedade
Filarmónica Dez de Agosto, no valor de 200,00 €;
- Disponibilizar um espaço na sede, como última alternativa, com carácter provisório,
no caso de se não conseguir outro espaço, ao Clube de Amadores de Pesca
Desportiva da Figueira da Foz, a fim de colocarem os seus arquivos e troféus;
- Ratificar a contratação de um CEI+ - Nair de Fátima Antunes Serra da Gama –
destinado a trabalhos de limpeza;
- Que no próximo dia 06 de Setembro deverá decorrer uma reunião do Executivo
com a única finalidade de discutir e aprovar os seguintes projectos: Regulamento
para apoio ao Associativismo, Regulamento para Apoios Sociais; Regulamento de
Controlo Interno e Manual de Procedimentos Contabilísticos;
- Institucionalização do Livro de Ponto dos funcionários da Junta de Freguesia, o
qual deverá entrar em funcionamento a partir de 01 de Setembro de 2011.
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 10.942,00 € (dez mil novecentos
e quarenta e dois euros), 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.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO CINQUENTA E DOIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSEIS
DE AGOSTO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos dezasseis dias do mês de Agosto de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião.
Após discussão, o Executivo deliberou:
-Aprovar o texto da proposta da Junta de Freguesia, a ser enviada à Câmara Municipal, no
sentido da utilização do Posto de Turismo da Avenida 25 de Abril para substituir, pelo
menos, em algumas valências, o posto dos Correios do Bairro Novo;
- Patrocinar o evento “O Verão Também é no CAE”, atribuindo uma verba de 500,00 €;
- Anular o apoio aprovado em reunião de 12 de Julho, no valor de 200,00 €, destinado ao
VIII Festival Internacional de Xadrez, promovido pela Assembleia Figueirense, dado que
este evento foi cancelado;
O Executivo definiu, ainda, as programações para alguns eventos já programados,
nomeadamente no que diz respeito à Homenagem a Manuel Fernandes Tomás, à II Grande
Gala de Solidariedade e ao lançamento do livro da Dr.ª Maria Clementina e deliberou fazer o
arranque oficial das actividades, no próximo dia 07 de Setembro, pelas 16h00 e dar a
conhecer o trabalho realizado e os objectivos da Oficina Sénior, do Grupo “A Magia da
Palavra” e o “Esp@ço Geração +”, bem como manifestar publicamente o apreço pelo
trabalho desenvolvido, de forma voluntária, pelos responsáveis por aquelas áreas.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Julho de 2011, nos quais
se registam um total da receita de 152.630,15 € (cento e cinquenta e dois mil seiscentos e
trinta euros e quinze cêntimos) e total de encargos de 169.428,03 € (cento e sessenta e nove
mil quatrocentos e vinte e oito euros e três cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
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operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 75.673,19 € (setenta e cinco mil seiscentos
e setenta e três euros e dezanove cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 7.079,70 € (sete mil e setenta e
nove 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.
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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO CINQUENTA E TRÊS – DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE
TRINTA DE AGOSTO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos trinta dias do mês de Agosto de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião e deliberou:
- Aprovar o teor do ofício a enviar à Administração da Região Hidrográfica do Centro
solicitando uma reunião com carácter de urgência a fim de debater soluções para o estado
lamentável em que se encontra a área ocupada pelo chamado “oásis”;
Disponibilidade para colaborar com o projecto de criação de um clube de basquetebol
destinado a jovens (entre os 11 e os 13 anos), tendo como embrião a Escola Secundária Dr.
Bernardino Machado (Clube Basket ESBM), através da aquisição de um jogo de
equipamentos.
Face ao processo de Revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), é
entendimento desta autarquia que toda a orla costeira deveria passar para a administração da
Câmara Municipal. Este parecer vai ser transmitido às entidades envolvidas.
Finalmente, o Executivo deliberou fazer nova reunião no próximo dia 06 de Setembro, com
início às 15h30.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 3.899,96 € (três mil oitocentos e
noventa e nove euros e noventa e seis 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO CINQUENTA E QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SEIS DE
SETEMBRO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos seis dias do mês de Setembro de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião.
Postos à discussão, foram aprovados os seguintes documentos que irão ser submetidos à
Assembleia de Freguesia: “Regulamento para Apoio ao Associativismo”, “Regulamento
para Apoios Sociais” e “Regulamento de Controlo Interno e Manual de Procedimentos
Contabilísticos”.
Foi, também, deliberado solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia a
marcação da reunião daquele órgão, através de convocatória.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 9.509,10 € (nove mil quinhentos
e nove euros e dez 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.
Presidente: Fernando Góis Moço
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Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO CINQUENTA E CINCO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE
SETEMBRO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos vinte dias do mês de Setembro de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião efectuada no dia 06 de Setembro.
O Executivo aprovou os documentos que irão ser presentes na Assembleia de Freguesia
marcada para o dia 28 deste mês e preparou esta sessão.
Foi tomado conhecimento do convite para a inauguração do edifício da Rua do Pinhal
(antigas instalações da Universidade Internacional), em 01 de Outubro, e do busto do Sr.
Eng.º Aguiar de Carvalho, a 05 de Outubro.
Foi decidido:
- Disponibilizar a viatura da Junta para ajuda ao transporte dos alunos da Escola da Bela
Vista que irão visitar o canil da APAFF, no próximo dia 04 de Outubro;
- Convidar a imprensa para o dia 06 de Outubro, a fim de apresentar a II Grande Gala de
Solidariedade e apelar à sua colaboração na divulgação deste evento. Nesta Conferência de
Imprensa também será divulgada a apresentação do livro da Sr.ª Dr.ª Maria Clementina Reis
Jorge da Silva, patrocinada por esta autarquia;
Fazer a próxima reunião do Executivo no dia 11 de Outubro.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Agosto de 2011, nos
quais se registam um total da receita de 179.848,02 € (cento e setenta e nove mil oitocentos e
quarenta e oito euros e dois cêntimos) e total de encargos de 190.114,90 € (cento e noventa
mil cento e catorze euros e noventa cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 82.055,71 € (oitenta e dois mil e cinquenta
e cinco euros e setenta e um cêntimos).
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 20.888,26 € (vinte mil oitocentos
e oitenta e oito euros e vinte 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.
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.

73

Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO CINQUENTA E SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE
OUTUBRO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos onze dias do mês de Outubro de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a acta da última reunião efectuada no dia 20 de Setembro.
O Executivo foi informado dos seguintes assuntos:
- Reunião na Câmara Municipal entre o Presidente da Câmara e os Presidentes das Juntas no
sentido de ser dado conhecimento da reorganização dos serviços;
- Reunião com elementos da ARH, Departamento do Urbanismo da Câmara, Águas da
Figueira e Brigada de Protecção da Natureza da GNR no sentido de se tentar resolver a
problemática das linhas de água que vão desaguar na praia, com incidência especial na linha
de água que vai dar ao Oásis. Esta reunião foi seguida de uma visita aos locais;
- Está marcada uma reunião com o Presidente da Câmara para o próximo dia 10 de
Novembro, na Sede da Junta, a fim de serem tratados assuntos referentes exclusivamente à
Freguesia;
- Estivemos presentes na cerimónia de inauguração de Edifício Municipal, sito na Rua do
Pinhal, n.º 1 (ex-instalações da Universidade Internacional), em 01 de Outubro;
- Fomos convidados para a inauguração da requalificação da Escola do Viso, a 26 de
Outubro;
- A Freguesia vai ter ao seu dispor um cidadão a cumprir 50 horas de trabalho a favor da
comunidade;
- Estivemos presentes na cerimónia de inauguração do busto do Ex-Presidente da Câmara
Municipal, Eng.º Manuel Alfredo Aguiar de Carvalho;
- Foi recebida, da Assembleia Municipal da Mealhada, uma moção sobre a situação actual do
ramal ferroviário Pampilhosa/Figueira da Foz, que mereceu a melhor atenção da Junta, dada
a preocupante questão em causa.
O Executivo deliberou:
- Enviar ofício à Câmara Municipal solicitando o pagamento das indemnizações pagas às exfuncionárias do Jardim-de-infância Conde de Ferreira;
- Solicitar ao Presidente da Assembleia de Freguesia a convocação dos lideres dos grupos
políticos com assento nessa Assembleia a fim de se tentar constituir uma comissão de
trabalho sobre a reforma autárquica;
- Que iremos estar presentes no Colóquio Nacional das Freguesias que se realizará a 22 de
Outubro, em Lisboa;
- Que também estaremos representados no XIII Congresso da ANAFRE, a realizar em 02 e
03 de Dezembro;
- Que iremos manter a actual funcionária da limpeza até ao mês de Janeiro, inclusive;
- Que a Assembleia Figueirense será contactada a fim de colaborar na cerimónia da entrega

74

dos Prémios Escolares, a realizar a 06 de Dezembro;
- Uma nota de imprensa salientando o apoio solidário que o Restaurante da Quinta da
Salmanha tem dado aos carenciados da Freguesia;
- Fazer a próxima reunião a 04 de Novembro.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 13.583,07 € (treze mil
quinhentos e oitenta e três euros e sete cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Setembro de 2011, nos
quais se registam um total da receita de 180.857,60 € (cento e oitenta mil oitocentos e
cinquenta e sete euros e sessenta cêntimos) e total de encargos de 218.996,70 € (duzentos e
dezoito mil novecentos e noventa e seis euros e setenta cêntimos), que com o saldo da
gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 54.661,71 € (cinquenta
e quatro mil seiscentos e sessenta e um euros e setenta e um cêntimos).
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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO CINQUENTA E SETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE QUATRO DE
NOVEMBRO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos quatro dias do mês de Novembro de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a Acta da última reunião efectuada no dia 11 de Outubro.
O Executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos:
- Foi solicitada a marcação de uma Assembleia Extraordinária para o dia 10 de Novembro,
pela 21h00, tendo como ponto único a “Análise e tomada de posição sobre o Documento
Verde da Reforma da Administração Local”;
- Em 22 de Outubro estivemos presentes num Colóquio sobre “A reorganização das
Freguesias: extinção, fusão ou associação?” promovido pelo Centro de Estudos para o
Desenvolvimento Regional e Local e RAL – Revista de Administração Local;
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- A 26 de Outubro participámos na inauguração da requalificação da Escola do Viso;
- A, convite desta Junta, realizou-se uma reunião, a 26 de Outubro, na Assembleia
Figueirense, com a participação de autarcas das Freguesias de Buarcos, São Julião da
Figueira da Foz, São Pedro e Tavarede, tendo como único ponto em discussão a Reforma da
Administração Local. Nessa reunião ficou claro a oposição pessoal dos Presidentes das
Juntas presentes, ao documento em causa e a necessidade de se efectuarem Assembleias de
Freguesia a fim de auscultar a vontade maioritária dos representantes dos respectivos
fregueses;
- A 29 de Outubro decorreu a II Grande Gala de Solidariedade, cujos resultados, quer de
ordem artística, quer de ordem financeira, excederam as expectativas, tendo em conta os fins
a que se propõe aquele evento;
- Também a 29 e 30 de Outubro patrocinámos o lançamento de dois livros: a 29, na
Assembleia Figueirense, o livro “Com o cachimbo do meu pai”, da autoria do Prof.
Carranca; a 30, no auditório do Museu Municipal, o livro “Vivências Poéticas”, da autoria de
Maria Jorge. Este último lançamento foi precedido de uma exposição da autoria da Dr.ª
Maria Almira Medina e marido;
- Em 31 de Outubro decorreu, na sede da Junta, uma reunião com representantes do CDS-PP
da Figueira da Foz, tendo como tema principal a Reforma da Administração Local;
- A 09 de Novembro está marcada uma reunião com os professores e educação física das
escolas do ensino secundário a fim de tratar da prova de corta-mato;
- Em 10 de Novembro decorrerá, na sede da Junta, uma reunião a solicitação do Senhor
Presidente da Câmara;
- Em 11 de Novembro decorrerá uma reunião, na sede da Junta, com o Executivo da
Freguesia de São Pedro;
- Recebemos um convite da Escola Dr.ª Cristina Torres para estarmos presentes na cerimónia
dos 25 anos daquela Escola.
A Junta após ter analisado a hipótese de se inscrever como sócia fundadora da Liga dos
Amigos do Hospital Distrital da Figueira da Foz, decidiu não o fazer unicamente porque a lei
o não permite.
Foi deliberado que, pelo facto do Presidente do Executivo fazer férias de 12 a 30 de
Novembro, o Secretário do Executivo substitui-lo-á nas suas competências.
Foi, finalmente, deliberado fazer a próxima reunião do Executivo no próximo dia 05 de
Dezembro.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 14.731,01 € (catorze mil
setecentos e trinta e um euros e um cêntimos), das quais foram presentes os respectivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas
Ordens de Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de Outubro de 2011, nos
quais se registam um total da receita de 213.958,69 € (duzentos e treze mil novecentos e
cinquenta e oito euros e sessenta e nove cêntimos) e total de encargos de 230.754,61 €
(duzentos e trinta mil setecentos e cinquenta e quatro euros e sessenta e um cêntimos), que
com o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de
74.733,02 € (setenta e quatro mil setecentos e trinta e três euros e dois cêntimos).
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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO CINQUENTA E OITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CINCO DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos cinco dias do mês de Dezembro de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a Acta da última reunião efectuada no dia 04 de Novembro.
Foi transmitido a todo o Executivo o relato dos acontecimentos e as conclusões finais do
XIII Congresso da ANAFRE, realizado a 02 e 03 de Dezembro, em Portimão.
Foi, também, dado conhecimento da nossa participação e conclusões nos seguintes eventos:
- Reunião no Museu do Sal, no âmbito da Agenda 21;
- Reunião com o Presidente da Câmara Municipal;
- Participação na cerimónia evocativa do Armistício;
- Dia Verde, nas Abadias;
- Colóquio sobre “Ambiente e Política Autárquica”, no âmbito da Agenda 21;
- 25.º Aniversário da Escola Secundária Dr.ª Cristina Torres;
- Encontro promovido pela Liga dos Amigos do Hospital Distrital da Figueira da Foz;
- Reunião na Escola do 1.º Ciclo Prof. Rui Martins, sobre o programa Eco Escolas;
- Reunião preparatória da “Espera dos Reis” com as Sociedades Filarmónicas Dez de Agosto
e Figueirense;
- Reunião da Comissão Social de Freguesia.
O Executivo deliberou sobre a programação final das celebrações do Santo Padroeiro:
- Dia 06 de Dezembro – Entrega de Prémios aos melhores alunos das Escolas Secundárias
Dr. João de Barros, Dr. Bernardino Machado, Dr. Joaquim de Carvalho e Dr.ª Cristina
Torres, nos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos e 12.º História A, a realizar no Auditório do Museu
Municipal a partir das 18h30;
- Dia 08de Dezembro – Concerto de Natal, pela Banda Sinfónica da, GNR, no Grande
Auditório do CAE, pelas 16h00;
-Dia 10 de Dezembro – “Feira de Rua”, a acontecer na Rua Dr. José Jardim, a partir das
09h00;
- Dia 10 de Dezembro – Festa de Natal para crianças, a decorrer na Sociedade Filarmónica
Dez de Agosto, a partir das 15h00, que conta com o nosso apoio, sendo a organização do
Grupo de Motards “Amigos de São Julião”. Serão, também, fornecido um lanche oferecido
por algumas pastelarias e brinquedos oferecidos por uma grande superfície comercial;
- Dia 14 de Dezembro – Inauguração de uma exposição da autoria da Dr.ª Helena Roso, na
Sede da Freguesia, pelas 18h00;
- Dia 16 de Dezembro – Actuação da Orquestra Ligeira do Exército, no Casino, pelas 22h00;
- Dia 19 de Dezembro – Exposição de Pintura e Desenho das crianças do 1.º Ciclo e de
trabalhos elaborados pelos membros das Oficina Sénior, no CAE, a partir das 18h00. Esta
exposição estará patente até ao fim do ano;
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- Dia 21 de Dezembro – Começo da distribuição de Cabazes de Natal;
- Dia 22 de Dezembro – Convívio dos membros da Oficina Sénior e do Grupo “A Magia e a
Força das Palavras” e Ceia de Natal, oferecida pelo Restaurante do Sporting aos carenciados;
- Dias 02 e 04 de Janeiro – O Grupo “A Magia e a Força das Palavras” era cantar “As
Janeiras” a vários locais da cidade;
- Dia 05 de Janeiro – “Espera dos Reis”, pelas 21h00;
- Dia 07 de Janeiro – Sessão Solene (15h00) para invocação do Santo Padroeiro a que se
seguirá a actuação da Banda do Exército, no CAE, num Concerto de Ano Novo;
- Dia 11 de Janeiro – Prova de Corta Mato, nas abadias, a partir das 09h00.
O Executivo deliberou convocar os órgãos de comunicação social para o dia 06 de
Dezembro, a fim de lhes transmitir a programação acima descrita e fazer a próxima reunião a
28 de Dezembro.
Finalmente, foi deliberado adquirir 5 bilhetes para um espectáculo de angariação de fundos
para as obras do Quartel dos Bombeiros Voluntários, no valor de 25,00 €.
Dado que, em devido tempo, não constou de qualquer acta a deliberação desta Junta no
sentido de aceitar a alteração ao Protocolo no que respeita às Oficinas Sénior de São Julião
da Figueira da Foz, existente com a Câmara Municipal, o Executivo deliberou que a referida
aprovação da alteração sobre o Protocolo deveria constar da actual acta, para memória
futura. A alteração diz respeito à alínea a) da Cláusula 3.ª que previa a transferência
trimestral de 350,00 € para esta Junta, retirada devido às limitações financeiras com que a
Câmara se defronta. De igual modo e pelas mesmas razões, fica registada a concordância
deste Executivo no que respeita à denúncia do Protocolo de delegação de competências e
transferência de meios da Câmara Municipal da Figueira da Foz na Junta de Freguesia de
São Julião para pequenas reparações em Jardins-de-Infância e Escolas do 1.º CEB, datado de
01 de Março de 2010.
O Executivo analisou os projectos de Orçamento, Plano de Actividades e Quadro de Pessoal
para 2012, pelo que, depois de introduzir algumas correcções, aprovou os três referidos
documentos que irão ser apresentados à próxima reunião da Assembleia de Freguesia.
Esta Acta foi aprovada em minuta pelos presentes na reunião.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 21.128,74 € (vinte e um mil
cento e vinte e oito 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 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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
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ACTA NÚMERO CINQUENTA E NOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E
OITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro de dois mil e onze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo ratificou a Acta da última reunião efectuada no dia 05 de Dezembro.
O Executivo foi informado dos seguintes assuntos:
- O Grupo de Instrução e Sport (GIS) ofereceu um CD do Grupo de Cantares Praia Mar e
solicitou autorização para colocar à venda, nas instalações desta Junta, vinte CDS ao preço
unitário de dez euros, o que foi aceite;
- O novo elenco da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Centro Escolar das
Abadias enviou um ofício disponibilizando-se a colaborar com a Junta. Esta irá solicitar,
àquela Associação, uma reunião de trabalho tendo em vista formas de colaboração;
- O IGAL deu conhecimento do relatório final da inspecção efectuada a esta Junta;
- A necessidade de abrir processos destinados à substituição dos dois trabalhadores que se
encontram ao abrigo do programa CEI+;
- O processo referente ao SIADAP teve início com a entrega, aos funcionários da autarquia,
das fichas para auto-avaliação;
- Que a 05 de Janeiro, a partir das dez horas haverá uma visita à cidade acompanhada pelo
Vice-Presidente da Câmara Municipal tendo em vista melhorar algumas lacunas.
O Executivo deliberou:
- Criar um fundo de maneio na ordem dos 250,00 € para acudir a despesas urgentes;
- Sobre os objectivos e competências a serem solicitados aos funcionários da autarquia,
tendo em vista o próximo ano, no âmbito do SIADAP;
- Alterar alguma programação relacionada com as Festas de São Julião, nomeadamente no
que respeita aos dias destinados ao cantar das “Janeiras” e à Missa em honra do Santo
Padroeiro, a realizar a 09 de Janeiro, com a participação do Coral David de Sousa;
-Atribuir os seguintes apoios monetários: à Sociedade Filarmónica Figueirense – mil euros; à
Sociedade Filarmónica Dez de Agosto – duzentos e cinquenta euros; ao Coral David de
Sousa – quatrocentos euros; à Assembleia Figueirense – quatrocentos euros; à Fábrica da
Igreja de São Julião, para ornamentação dos altares – duzentos e cinquenta euros;
- Levar por diante o Concerto de Ano Novo embora tentando a maior redução possível de
custos, dado termos sido surpreendidos com impossibilidade da utilização do refeitório do
Centro de Formação da GNR;
- Suspender a colaboração do CEI+ (Rui Miguel Marques Pinto) em virtude deste
trabalhador, por erro dos serviços de Segurança Social – detectado no final de Dezembro -,
estar irregularmente inscrito na listagem que o Centro de Emprego da Figueira da Foz
enviou a esta autarquia. Todavia, por razões humanitárias e face às muito precárias
condições em que se encontra este trabalhador e seus familiares, o Executivo deliberou
manter o seu serviço – por conta da Junta – durante o mês de Janeiro de 2012 a fim de dar
tempo de encontrar novo trabalho;
- Fazer a próxima reunião a 11 de Janeiro de 2012, pelas 16h30;
- Por se tratar da última reunião do ano, esta acta foi aprovada em minuta.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 2.881,31 € (dois mil oitocentos e
oitenta e um euros e trinta e um 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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FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de Novembro de 2011, nos
quais se registam um total da receita de 237.193,70 € (duzentos e trinta e sete mil cento e
noventa e três euros e setenta cêntimos) e total de encargos de 244.735,04 € (duzentos e
quarenta e quatro mil setecentos e trinta e cinco euros e quatro cêntimos), que com o saldo da
gerência anterior e operações de tesouraria efectiva o saldo líquido de 85.090,80 € (oitenta e
cinco mil e noventa euros e oitenta cêntimos).
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: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO SESSENTA – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE JANEIRO
DE DOIS MIL E DOZE.
Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo ratificou a Ata da última reunião efectuada no dia vinte e oito de dezembro.
Foi feita uma reflexão sobre a programação levada a efeito pela Junta de Freguesia ao longo
do ano de 2011 e, em particular, as comemorações do Santo Padroeiro.
O Executivo foi informado de uma proposta da Associação de Atletismo de Coimbra no
sentido da nossa Junta fazer parte da organização de uma prova a nível regional, na Figueira
da Foz, a debater em futura reunião.
O Executivo programou, em termos genéricos e nas grandes linhas, a celebração do Dia da
Árvore, do Dia Mundial da Dança, das comemorações do 25 de abril, da homenagem a
Manuel Fernandes Tomás e a Grande Gala de Solidariedade.
O Executivo deliberou:
- Passar a efetuar as suas reuniões à segunda-feira, de quinze em quinze dias, a partir das
16h30, sendo próxima reunião a 23 de janeiro;
- No âmbito do SIADAP, a comissão de avaliação – constituída, por deliberação do
executivo, pelo Presidente, pela Tesoureira e pelo Secretário da Junta – após análise do auto
avaliação, validar as avaliações globais elaboradas sobre o desempenho dos funcionários da
Junta e convocar, individualmente, esses funcionários para lhes dar conhecimento das
referidas avaliações e propor-lhes os objetivos e as competências para o ano de 2012.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
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presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 5.959,32 € (cinco mil novecentos
e cinquenta e nove euros e trinta 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 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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO SESSENTA E UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E TRÊS
DE JANEIRO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a Ata da última reunião efetuada no dia 11 de janeiro.
Foi dado conhecimento das seguintes reuniões:
- A 18 de janeiro, na Escola das Abadias, sobre o projeto eco escola;
- A 19 de janeiro, na Câmara Municipal com a presença dos presidentes de Junta;
- A 20 de janeiro, também na Câmara Municipal, a fim de ser dado conhecimento do
trabalho elaborado pela Comissão, no âmbito da Assembleia Municipal, sobre a Reforma
Autárquica;
- Com as Águas da Figueira, a 23 de janeiro, tendo-se aquela empresa, disponibilizado a
colaborar com a Junta a fim de celebrarem, em conjunto, o Dia da Água;
- Estão marcadas reuniões com a Delegação de Coimbra do INATEL, a 24 de janeiro, com a
finalidade de obtermos colaboração para algumas das nossas iniciativas e com a Figueira
Domus, a 25 de janeiro. Fomos convocados para 16 de março a fim de participarmos no
Conselho Municipal de Segurança.
O Executivo, analisada a questão da distribuição de alimentação confeccionada dirigida às
famílias carenciadas – cuja política tem sido posta em execução desde 19 de setembro de
2011 -, face ao aumento da procura de ajuda, deliberou fazer uma consulta junto a alguns
restaurantes a fim de conhecer se e em que condições estariam disponíveis a oferecer essa
alimentação.
O Executivo deliberou apoiar – com montante a definir – um grupo de fregueses que se
disponibilizaram a participar no Carnaval, bem como o Grupo de Motards “Amigos de São
Julião”, em termos logísticos.
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O Executivo deliberou atribuir um apoio financeiro de 63,00 €, à Associação de Basquetebol
de Coimbra, que efetuou, na Figueira da Foz, uma ação de preparação da seleção distrital de
sub 14 masculinos.
Após análise de um ofício da instituição “Sentir dos sentidos” propondo-se prestar serviços
na área da ação social e abrangendo consultas psicologia, o Executivo deliberou efetuar uma
reunião com os responsáveis daquela instituição.
Também, após análise de uma proposta de prestação de serviços de consultoria em
administração de redes e sistemas, solicitada por este Executivo, foi decidido aceitar a
proposta apresentada pelo consultor Eng. João Pedro Pelicano, nas condições descritas.
Foi deliberado fazer a próxima reunião do Executivo a 13 de fevereiro, em virtude da
indisponibilidade de alguns dos seus membros para o dia seis.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 10.099,18 € (dez mil e noventa e
nove euros e dezoito cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respectivas Ordens de
Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de dezembro de 2011, nos
quais se registam um total da receita de 246.752,94 € (duzentos e quarenta e seis mil
setecentos e cinquenta e dois euros e noventa e quatro cêntimos) e total de encargos de
266.275,94 € (duzentos e sessenta e seis mil duzentos e setenta e cinco euros e noventa e
quatro cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria efetiva o
saldo líquido de 71.849,78 € (setenta e um mil oitocentos e quarenta e nove euros e setenta e
oito cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ACTA NÚMERO SESSENTA E DOIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TREZE DE
FEVEREIRO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
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O Executivo aprovou a Ata da última reunião efetuada no dia 23 de janeiro.
Foi dado conhecimento das seguintes reuniões:
- Com a Delegação de Coimbra do INATEL, a 24 de janeiro, com a finalidade de obtermos
colaboração para algumas das nossas iniciativas;
- Com a Figueira Domus, a 25 de janeiro, a fim de conhecermos a atual situação;
- A 13 de fevereiro, com o comandante da PSP, onde foram recolhidos dados sobre a
segurança na cidade e lhe transmitirmos as nossas maiores preocupações.
Dado que ficou definido comemorar o Dia da Árvore e o Dia da Água no mesmo dia – a 21
de março – começaram a ser contatadas algumas entidades com a finalidade de concederem
apoios, nomeadamente, o Grupo de Intervenção de Recursos Florestais, a Associação da
Industria Papeleira, o Instituto da Água, o Centro de Estudos Florestais, a Divisão do
Ambiente da Câmara, a Direcção Regional de Florestas do Centro, o Grupo Portucel /
Soporcel e a Celbi do Grupo Altri, para além das Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância da
Freguesia.
Para as comemorações do 25 de abril, ficou definido efetuar uma exposição de arte, na sede
da Junta, a partir de 13 de abril, da autoria de António Menano; a 24 de abril, no auditório da
Biblioteca, o lançamento de um livro do Coronel Gertrudes da Silva, apresentado pelo
Professor Doutor Sá Furtado; a 25 de abril, no Jardim Municipal, de manhã, pintura ao vivo
para as crianças e, à tarde, atuação de grupos folclóricos.
O Executivo deliberou:
- Contratar a Sr.ª Maria do Rosário, de 15 de março a 15 de abril, a fim de proporcionar a
todos os fregueses do envio eletrónico dos dados do IRS;
- Efetuar a III Grande Gala de Solidariedade a 26 de outubro;
- Efetuar duas excursões, a 29 de junho e a 07 de setembro, destinadas aos seniores da
Freguesia;
- Contribuir com o apoio de 100,00 € e cinco litografias para a Tuna Universidade da
Figueira da Foz “Bruna”, que vai organizar um festival de tunas;
- Pagar a verba de 306,50 € (Joaquim Tavares 184,50 € + Paulo Jorge Martins 122,00 €)
como resultado da reparação de danos causados na viatura da funcionária Dr.ª Sónia Lopes,
quando se encontrava ao serviço desta autarquia;
- Conceder tolerância de ponto aos funcionários da Junta na terça-feira, dia 21 de fevereiro
(terça-feira de Carnaval).
O Executivo tomou conhecimento de que o IEFP aprovou a proposta da Junta no sentido de
contratar um CEI + e homologou as avaliações do desempenho dos trabalhadores.
Ficou acordado fazer a próxima reunião do Executivo a 27 de fevereiro.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 10.462,34 € (dez mil
quatrocentos e sessenta e dois euros e trinta e quatro cêntimos), das quais foram presentes os
respetivos documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das
respetivas 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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
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Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO SESSENTA E TRÊS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE
DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra – Vogal, tendo-se verificado a ausência da Vogal
Natália Sofia Fernandes de Oliveira, que justificou a sua falta.
O Executivo aprovou a Ata da última reunião efetuada no dia 13 de fevereiro.
Foi feita a análise da situação relacionada com o apoio social prestado pela autarquia, bem
como o tipo de relatório quinzenal elaborado pela funcionária para apreciação do executivo,
o qual deverá ser sintético e conclusivo.
Ainda no que respeita ao apoio social, foi entendimento ser importante constar em ata a
disponibilidade manifestada pelo restaurante “Caçarola 1” e pela empresa “Lusiaves” no
fornecimento de alimentação e produtos alimentares. O restaurante já se encontra a fornecer
alimentação diária e a empresa “Lusiaves”, através do seu administrador Eng.º Carlos
Caldeira, também se manifestou disponível em oferecer produtos alimentícios produzidos na
empresa.
O Executivo tomou conhecimento das seguintes iniciativas:
- A 17 de fevereiro, visitamos um carenciado, acompanhados do Delegado de Saúde, a fim
deste, ter noção da situação;
- Em 20 de fevereiro estivemos presentes na Câmara Municipal, na apresentação das Hortas
Biológicas;
- A 23 de fevereiro decorreu uma reunião com a técnica da reinserção social, a fim de
colhermos informações sobre esta área;
- Em 27 de fevereiro participámos numa reunião promovida pelo I.E.F.P., tendo como ordem
de trabalhos a requisição de CEI e CEI+.
O Executivo deliberou:
- Efetuar uma visita à zona da entrada da cidade, acompanhados por um engenheiro das
“Águas da Figueira”, a 28 de fevereiro, face aos maus cheiros existentes na zona;
- Fazer uma reunião com o presidente do conselho de administração do Hospital Distrital da
Figueira da Foz, em 29 de fevereiro, a fim de apresentarmos cumprimentos e expor algumas
preocupações relacionadas com o atendimento e o fecho de algumas valências;
- Aceitar o convite para a receção ao embaixador do Luxemburgo, a realizar na Câmara
Municipal, em 29 de fevereiro;
- Autorizar um rastreio auditivo na sede da autarquia, no dia 01 de março;
- Fazer-se representar na concentração de autarcas a realizar em Coimbra, em 03 de março,
contra a proposta de lei n.º 44/XII;
- Efetuar a próxima reunião do executivo a 14 de março.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 1.270,40 € (mil duzentos e setenta
euros e quarenta cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos justificativos
e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respectivas Ordens de Pagamento.
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FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de janeiro de 2012, nos
quais se registam um total da receita de 33.448,29 € (trinta e três mil quatrocentos e quarenta
e oito euros e vinte e nove cêntimos) e total de encargos de 13.023,35 € (treze mil e vinte e
três euros e trinta e cinco cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de
tesouraria efetiva o saldo líquido de 94.267,45 € (noventa e quatro mil duzentos e sessenta e
sete euros e quarenta e cinco cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO SESSENTA E QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CATORZE
DE MARÇO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos catorze dias do mês de março de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário. Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares – Tesoureiro,
Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais.
O Executivo aprovou a Ata da última reunião efetuada no dia 27 de fevereiro.
Foi dado conhecimento das ações entretanto efetuadas, nomeadamente:
- Uma reunião com elementos da Direção do Grupo de Escuteiros de Portugal n.º 207 e com
um conjunto de carenciados da freguesia a fim de os sensibilizar para o projeto das hortas
biológicas, a 05 de março;
- Participações numa reunião na Câmara, com o Presidente, a fim, das freguesias tomarem
conhecimento das ações relacionadas com a poupança de energia elétrica e transmitirem a
sua opinião sobre a reforma autárquica;
- Representação da autarquia no encontro nacional de freguesias que se realizou na antiga
FIL, em Lisboa, a 10 de março;
- Representação da autarquia na cerimónia do aniversário dos Bombeiros Municipais,
realizada a 11 de março;
- Uma reunião com o Dr. Joaquim Borges, responsável do CRIC (Centro de Respostas
Integradas de Coimbra), que nos transmitiu o panorama referente ao nosso concelho no que
respeita à problemática da droga e toxicodependência.
Estão agendadas as seguintes reuniões:
- A 15 de março, com responsáveis das Águas da Figueira, S.A. e do CAE a fim de se
ultimarem os preparativos das comemorações do Dia da Árvore/Dia da Água;
- A 16 de março, com um conjunto de fregueses – também ligados à Associação de
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Bodyboard – interessados em apresentarem um projecto destinado à dinamização do skate,
na parte norte das Abadias;
- Fomos convidados a participar, no CAE, na apresentação pública de um projecto sobre a
regeneração urbana, a 15 de março;
- Igualmente, fomos convidados, a participar na semana de leitura do 1.º Ciclo, que se inicia
a 19 de março, e na sessão de abertura das jornadas culturais da Escola Secundária Dr.
Joaquim de Carvalho, que se realizam a 22 de março;
O executivo deliberou:
- Atribuir um subsídio de 100,00 € ao Grupo de Escuteiros de Portugal, Agrupamento 207, a
fim de se apoiar uma delegação de 18 jovens que se deslocam a Espanha, ao Parque
Nacional de Monfraque;
- Convidar a Tuna Académica Imperial Neptuna para representar esta autarquia na abertura
da Feira de Maiorca;
- Marcar a próxima reunião do executivo para 23 de março;
- Depois de consultar o Presidente da Assembleia de Freguesia, marcar a primeira sessão
deste ano, daquele órgão, para o dia 27 de abril.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 3.877,61 € (três mil oitocentos e
setenta e sete euros e sessenta e um cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respetivas
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureiro: Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO SESSENTA E CINCO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E TRÊS
DE MARÇO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra – Vogal,
tendo-se verificado a ausência da Tesoureira Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares e da
Vogal Natália Sofia Fernandes de Oliveira, que justificaram as suas faltas.
O Executivo aprovou a Ata da última reunião efetuada no dia 14 de março.
Foi feita a análise do Dia da Árvore/Dia da Água que tinha decorrido na véspera.
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O executivo também analisou o fluxo de caixa – respeitante ao ano de 2011 – e o mapa de
controlo orçamental de receitas e despesas de 2012.
Finalmente, o executivo deliberou:
- Apoiar, com 63,00 € - correspondente a uma refeição – a Associação de Basquetebol de
Coimbra que vem, com uma equipa, efetuar um estágio à Figueira da Foz e em virtude de
alguns elementos dessa equipa serem atletas residentes na nossa freguesia;
- Aceitar o pedido da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários no sentido de que,
este ano, a “tasquinha” da freguesia seja entregue à exploração daquela instituição;
- Em virtude de termos recebido uma proposta da Sociedade Filarmónica Figueirense,
iremos estudar, conjuntamente com os comerciantes que efetuam a Exposição de Artesanato
e Artigos do Comércio Local da zona da Rua Dr. José Jardim – destinado a apoiar a
dinamização do comércio local tradicional – a hipótese da utilização da Praça 8 de maio para
exposição de trabalhos de artesanato que estava a ser feita dentro das instalações daquela
associação. Nestes termos, solicitámos à Câmara Municipal a autorização para a utilização,
não só da Rua Dr. José Jardim – como aconteceu em 2011 - como também das zonas das
Praças “Nova” e “Velha”;
- Pagar a Dr.ª Mafalda Sofia Mendes Azenha a importância de 600,00 € referente ao trabalho
realizado em defesa da autarquia, nos termos do n.º 1, alínea c) e e) do art.º 24.º e do n.º 1,
alínea b) do art.º 27.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º
18/2008, de 29 de janeiro.
- Discutidos e acertados valores distribuídos por algumas rubricas de despesa, a ter lugar na
revisão orçamental, no valor de 70.950,07 € (setenta mil novecentos e cinquenta euros e sete
cêntimos), a levar à Assembleia de Freguesia para discussão e aprovação.
CONTA DE GERÊNCIA DA JUNTA DE 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 ONZE - 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 onze, pela qual se verifica que o total da RECEITA
cobrada foi de € 246.752,94 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e dois
euros e noventa e quatro cêntimos), que com o saldo de dotações orçamentais da gerência
anterior no valor de € 90.473,07 (noventa mil quatrocentos e setenta e três euros e sete
cêntimos), totaliza uma receita de € 337.226,01 (trezentos e trinta e sete mil duzentos e vinte
e seis euros e um cêntimos). Sendo o total da DESPESA efetuada no valor de € 266.275,94
(duzentos e sessenta e seis mil duzentos e setenta e cinco euros e noventa e quatro cêntimos),
resulta um SALDO em numerário de € 70.950,07 (setenta mil novecentos e cinquenta euros
e sete 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 € 17.965,90 (dezassete mil
novecentos e sessenta e cinco euros e noventa cêntimos), que com o saldo do ano anterior no
valor de € 1.516,30 (mil quinhentos e dezasseis euros e trinta cêntimos), totaliza uma receita
de € 19.482,20 (dezanove mil quatrocentos e oitenta e dois euros e vinte cêntimos), sendo o
montante anual de saídas de € 18.582,49 (dezoito mil quinhentos e oitenta e dois euros e
quarenta e nove cêntimos), resulta um saldo que transita para a gerência seguinte no valor de
€ 899,71 (oitocentos e noventa e nove euros e setenta 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
onze 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 pagamento de despesas no montante de 8.323,34 € (oito mil trezentos e
vinte e três euros e trinta e quatro cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
Ordens de Pagamento.
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FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 29 de fevereiro de 2012, nos
quais se registam um total da receita de 34.939,70 € (trinta e quatro mil novecentos e trinta e
nove euros e setenta cêntimos) e total de encargos de 23.239,02 € (vinte e três mil duzentos e
trinta e nove euros e dois cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de
tesouraria efetiva o saldo líquido de 84.634,79 € (oitenta e quatro mil seiscentos e trinta e
quatro euros e setenta e nove cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
ATA NÚMERO SESSENTA E SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE ABRIL
DE DOIS MIL E DOZE.
Aos dois dias do mês de abril de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente, Herculano
Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália Sofia
Fernandes de Oliveira – Vogais, tendo-se verificado a ausência da Tesoureira Maria Isabel
Cardoso Guardão Tavares, que não justificou a sua falta.
O Executivo aprovou a Ata da última reunião, efetuada no dia 23 de março.
Foi dado conhecimento da carta, datada de 02 de abril, enviada ao Presidente do executivo
pela senhora D.ª Isabel Tavares, Tesoureira do executivo, em que apresenta a sua demissão
deste órgão autárquico. O executivo, lamentando aquela tomada de posição, sobretudo nos
termos em que é colocada e com afirmações infundadas e/ou falsas que mereceram unânime
repúdio, irá, logo que possível, nomear o novo Tesoureiro.
O executivo deliberou:
- Elaborar 60 cabazes para entregar aos carenciados no próximo dia 05 de abril, pelo valor
aproximado de trinta euros cada, à semelhança dos cabazes de Natal;
- Adquirir à firma “Ajudef – Apoio e Trabalho para Deficientes, Lda.”, material de uso
higiénico, no valor de 178,87 €;
- Dado que um freguês solicitou que fosse dada, a uma futura artéria da cidade, o nome do
Eng. Abreu, foi entendido propor à Assembleia de Freguesia não só este nome como o do
Dr. Abílio Bastos;
- Apoiar logisticamente o Grupo de Moradores do Casal do Rato nas comemorações do 1.º
de maio;
- Apoiar o transporte e lanche dos ranchos que irão atuar nas comemorações do 25 de abril;
- Fazer a próxima reunião em 11 de abril, pelas 21h30.
O Executivo esteve presente no Dia de Buarcos, em 01 de abril, e aceitou o convite para
visitar o Navio Escola Sagres, ancorado no porto da Figueira da Foz, tendo sido oferecido
uma monografia da freguesia e uma serigrafia de São Julião.
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 593,91 € (quinhentos e noventa e
três euros e noventa e um cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respetivas 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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO SESSENTA E SETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE
ABRIL DE DOIS MIL E DOZE.
Aos onze dias do mês de abril de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália
Sofia Fernandes de Oliveira - Vogais, tendo-se verificado a ausência da Tesoureira Maria
Isabel Cardoso Guardão Tavares, que não justificou a sua falta.
O Executivo aprovou a Ata da última reunião, efetuada no dia 02 de abril.
O executivo deliberou:
- Patrocinar o Prémio Mário Silva promovido pela Associação da Amizade e das Artes
Galego – Portuguesa, com a placa comemorativa do 1.º prémio, no valor de 170,00 €, a ser
entregue no dia 01 de maio;
- Consultada a Técnica de Ação Social, pagar faturas de água e da luz a dois utentes
carenciados, no valor de 173,06 €;
- Prorrogar o serviço prestado pela Sr.ª Maria do Rosário Cação C. Ferreira Pinto – por mais
quinze dias – até ao final do mês de abril, sendo-lhe esse período pago pelo valor
correspondente ao ordenado mínimo nacional.
O Executivo tomou conhecimento – pelo Centro de Emprego da Figueira da Foz – que o
contrato efetuado em março do corrente ano com o CEI + que trabalha na Junta, terá de ser
anulado dado a pessoa em causa já ter trabalhado nesta autarquia durante três meses, em
2011. O Executivo ficou de analisar esta situação na próxima reunião e deliberou pagar-lhe o
mês de abril pelo valor correspondente ao rendimento mínimo de inserção.
Ficou deliberado fazer a próxima reunião do executivo a 04 de maio.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 10.618,72 € (dez mil seiscentos e
dezoito euros e setenta e dois cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas Ordens de
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Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de março de 2012, nos
quais se registam um total da receita de 37.662,41 € (trinta e sete mil seiscentos e sessenta e
dois euros e quarenta e um cêntimos) e total de encargos de 34.453,50 € (trinta e quatro mil
quatrocentos e cinquenta e três euros e cinquenta cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efetiva o saldo líquido de 75.826,04 € (setenta e cinco mil
oitocentos e vinte e seis euros e quatro cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Vogal: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO SESSENTA E OITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE QUATRO DE
MAIO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália
Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais, tendo-se verificado a ausência da Tesoureira Maria
Isabel Cardoso Guardão Tavares, que não justificou a sua falta.
O Executivo aprovou a Ata da última reunião, efetuada no dia 11 de abril.
O executivo tomou conhecimento e para constar em ata, que:
- As comemorações programadas para o dia 25 de abril não se realizaram devido ao mau
tempo;
- Estivemos presentes na exposição e debate sobre as Ideias para a Frente Mar, realizada em
26 e 27 de abril, na Casa do Paço;
- Estivemos na entrega do Prémio Internacional Mário Silva da bienal promovida pela
Associação de Amizade e das Artes Galego Portuguesa, no CAE, a 01 de maio;
- Reunimos com a Dr.ª Ana Paula Mesquita que nos irá apresentar uma proposta sobre a
revitalização do “Bairro Novo”;
- Foram enviados ofícios à ANAFRE, IGAL e CCDRC no sentido de darem parecer sobre a
eleição de novo Vogal do executivo;
- Estivemos na reunião da Comissão Local de Ação Social, realizada a 16 de abril;
- A dramatização teatral do “25 de abril” irá decorrer nos próximos dias 30 e 31 de maio, no
auditório do Museu Municipal;
- Iremos estar presentes, a 05 de maio, num almoço promovido pela Sociedade Filarmónica
Figueirense, a 16 de maio, na entrega do Prémio Literário Cristina Torres e, a 17 de maio, na
sessão de esclarecimento sobre “Eleitos Locais e recursos humanos nas freguesias” que se
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irá realizar no auditório da CCDRC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro), em Coimbra;
- Iremos fazer uma visita à cidade – no dia 07 de maio -, acompanhados por técnicos da
Câmara, a fim de detetarmos as principais carências e as reparações com caráter de urgência.
O executivo deliberou:
- Que a nova tesoureira da Junta será, a partir desta data, a Sr.ª Dr.ª Maria Teresa de Oliveira
Ferreira Coimbra;
- Apoiar, logisticamente, a sardinhada promovida por um grupo do motards “Amigos de São
Julião”, a realizar a 10 de junho;
- Contatar os serviços camarários no sentido do Grupo Sénior ter um espaço na Feira de São
João, conforme é tradicional;
- Por razões técnicas e económicas, não participaremos, com um espaço próprio mas iremos
tentar a participação de um grupo musical da freguesia, na Feira de Maiorca;
- Dar apoio social a um agregado familiar no valor de 30,00 €, de acordo com o relatório e a
proposta apresentada pela nossa Técnica de Serviço Social;
- Fazer a próxima reunião do executivo no próximo dia 14 de maio.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 2.211,82 € (dois mil duzentos e
onze euros e oitenta e dois cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respetivas 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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO SESSENTA E NOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CATORZE DE
MAIO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos catorze dias do mês de maio de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira, Natália Sofia Fernandes de Oliveira - Vogal, tendo-se verificado a ausência da
vogal Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares, que não justificou a sua falta.
O executivo aprovou a Ata da última reunião, efetuada no dia 04 de maio.
O executivo tomou conhecimento e para constar em ata, que participou, a 10 de maio, numa
reunião conjuntamente com os presidentes de Juntas de Freguesia onde há bairros sociais, na
Figueira Domus, face à problemática da distribuição de casas. Neste mesmo dia também
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houve uma reunião na Câmara Municipal onde foram tratados assuntos relacionados,
nomeadamente, com a segurança e a nova lei dos compromissos e dos pagamentos em
atraso. Todos, também, tiveram conhecimento de que nesta data estivemos num debate
denominado “Conversas em rede”, no INTEP, sobre a problemática do pescado. Finalmente,
teve-se conhecimento através de uma carta enviada pela Sr.ª D.ª Maria Isabel Cardoso
Guardão Tavares reiterando a sua posição de demissão, tanto do executivo desta Junta como
da Assembleia de Freguesia. Esta carta vem na sequência das convocatórias que o executivo
tem enviado à referida senhora, por carta registada e aviso de receção.
O executivo deliberou:
- Estudar a hipótese de abrir um concurso público para uma pessoa polivalente que não só
preste serviço de limpeza como, também, auxiliar administrativo, com contrato a prazo e
estudar, em alternativa, uma possível solução, ao abrigo da Lei n.º 179/99 (prestação de
serviços para um projeto concreto). Após informação concreta sobre este assunto, deverá ser
apresentada uma proposta para deliberação final do executivo;
- Patrocinar o lançamento do livro da Dr.ª Maria Clementina – responsável pelo Grupo “A
Força e a Magia da Palavra” - , a realizar no dia 27 de maio e suportar o pagamento dos
custos de funcionamento do auditório do Museu Municipal Dr. Santos Rocha, orçados em
cerca de 50,00 €;
- Informar a comissão organizadora da Feira das Freguesias de que esta autarquia, em termos
de animação desta Feira, propõe as atuações da Tuna Imperial Neptuna e das Danças Afro –
Latinas da Assembleia Figueirense.
Finalmente, foi deliberado fazer a próxima reunião no dia 28 de maio, pelas 18h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 7.407,28 € (sete mil quatrocentos
e sete euros e vinte e oito cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas Ordens de
Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de abril de 2012, nos quais
se registam um total da receita de 65.015,26 € (sessenta e cinco mil e quinze euros e vinte e
seis cêntimos) e total de encargos de 44.917,92 € (quarenta e quatro mil novecentos e
dezassete euros e noventa e dois cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações
de tesouraria efetiva o saldo líquido de 92.631,11 € (noventa e dois mil seiscentos e trinta e
um euros e onze cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO SETENTA – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E OITO DE MAIO
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DE DOIS MIL E DOZE.
Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra e Natália
Sofia Fernandes de Oliveira – Vogais, tendo-se verificado a ausência da Tesoureira Maria
Isabel Cardoso Guardão Tavares, que não justificou a sua falta.
O Executivo aprovou a Ata da última reunião, efetuada no dia 14 de maio.
O executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos:
- Que, a 16 de maio estivemos na entrega dos Prémios Literários Cristina Torres, realizado
no Casino;
- Que a 17 de maio estivemos numa reunião promovida pela CCDRC, em Coimbra,
subordinada ao tema “Eleitos locais e recursos humanos nas freguesias”;
- Foi feita a análise da sessão de apresentação do livro da autoria da Sr.ª Dr.ª Maria
Clementina que decorreu no auditório do Museu, no dia 27 de maio;
- Que nesta data, com início pelas 15h30, se realizou uma sessão da Comissão Social de
Freguesia, tendo como ponto único o Programa Municipal Figueira Solidária, o qual foi
apresentado aos restantes membros da Comissão por técnicas da Divisão de Educação, Ação
Social e Saúde do Departamento Municipal de Assuntos Sociais da Câmara Municipal;
- Que, também, a 28 de maio, reunimo-nos com o Sr. Azenha Gomes, Presidente da
Associação das Coletividades do nosso Concelho com vista à participação desta autarquia
numa mostra e espetáculo a realizar no Casino em 03 de agosto;
- Que, dia 30 de maio irá decorrer uma reunião com a Comissão Municipal de Toponímia;
- Que, em 30 – de manhã - e 31 de maio – de tarde – decorrerão as atuações de alunos das
Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, os quais irão apresentar uma dramatização alusiva ao
25 de abril de 1974. Este evento constituirá o encerramento das comemorações do 38.º
aniversário do 25 de abril, organizado por esta autarquia;
- Que, a 02 de junho, de manhã, seremos visitados pela Comissão Permanente da Assembleia
Municipal. O executivo deliberou oferecer metade do valor do almoço aos deputados da
Assembleia Municipal, uma vez que a Junta de Freguesia de São Pedro – freguesia a visitar,
no mesmo dia de manhã – pagará a outra metade do valor do almoço;
- Foi dado conhecimento de vários relatórios elaborados pela técnica de ação social, que
mereceram a concordância do executivo.
O executivo deliberou sobre os seguintes assuntos:
- A fim de fazer face à necessidade de lavagem de recipientes para a comida distribuída aos
carenciados, foi deliberado adquirir, ao melhor preço, uma máquina de lavar louça;
- Contatar pessoalmente as grandes superfícies comerciais a fim de conseguir obter produtos
alimentares para serem entregues às famílias carenciadas da freguesia;
- Apoiar, com a verba de 100,00 €, a Sociedade Filarmónica Dez de agosto que se propõe
animar a Rua Dez de agosto durante os festejos de São João, em especial nos dias 23 e 24 de
junho;
- Apoiar logisticamente o Grupo Sénior “A Força e a Magia da Palavra” que irá atuar numa
IPSS da freguesia da Marinha das Ondas;
- Atualizar a taxa do registo e licenciamento de canídeos em virtude da taxa N da profilaxia
médica ter sido aumentada de 4,40 € para 5,00 €, por despacho ministerial n.º 6756/2012.
DR 97 Série II de 18 de maio de 2012, a partir de 01 de julho. Esta deliberação irá ser
proposta à Assembleia de Freguesia, para aprovação, na próxima sessão daquele órgão;
- Aceitamos associar-nos à homenagem pública à Sr.ª Dr.ª Laura Lacerda;
- Pagar publicidade no Diário de Coimbra no valor de 125,00 €, numa edição dedicada à
freguesia;
- Propor ao Presidente da Assembleia de Freguesia a data de 21 de junho para a realização da
2.ª sessão deste ano, daquele órgão, e que na ordem do dia constasse um ponto destinado à
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eleição de Vogal para preenchimento de vaga no Executivo da Junta e um outro ponto
destinado a propor os nomes do Dr. Abílio Bastos e Eng.º António da Silva Abreu para
futuras artérias da cidade, para além dos pontos habituais;
- Marcar a próxima reunião do executivo para o dia 11 de junho, pelas 18h30.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, os pagamentos de despesas no montante de 799,35 € (setecentos e noventa e
nove euros e trinta e cinco cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e que serão remetidos à Contabilidade para emissão das respetivas 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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO SETENTA E UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE JUNHO
DE DOIS MIL E DOZE.
Aos onze dias do mês de junho de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário e Natália Sofia Fernandes de Oliveira - Vogal, tendose verificado a ausência Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra – Tesoureira, que
justificou a sua falta e da vogal Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares, que a não justificou.
O executivo aprovou a Ata da última reunião, efetuada no dia 28 de maio.
O executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos:
- De um relatório da Técnica de Ação Social dando conta da atividade desenvolvida no
período de abril a maio. Entre outras atividades assinala-se que foram efetuados 49
atendimentos, 15 visitas domiciliárias e participação em 18 reuniões;
- De um parecer jurídico da CCDRC (Dr. Adelino Moreira e Castro da Divisão de Apoio
Jurídico) sobre a concessão de empréstimos pela Juntas de Freguesia;
- Da forma como decorreu a “Dramatização do 25 de abril”, realizada em 30 e 31 de maio e
que contou com a participação de 187 alunos das Escolas do 1.º CEB das Abadias, Bela
Vista, Rui Martins, Viso e do Jardim Escola João de Deus. O executivo ofertou todos os
alunos com um diploma de participação;
- De que a 01 de junho estivemos na inauguração da creche “O Cocas”;
- De que a 02 de junho estivemos no aniversário da Associação de Desenvolvimento da
Figueira da Foz;
De uma reunião, realizada a 06 de junho, que decorreu nos Paços do Município, com a
presença dos Presidentes de Juntas de Freguesia, na qual foram abordados vários assuntos,
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nomeadamente, o Memorando de acordo entre o Governo de Portugal e a Associação
Nacional de Municípios Portugueses, o Programa de apoio à economia local, a Lei dos
compromissos e dos pagamentos em atraso (Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro), o Imposto
municipal sobre imóveis (IMI), o Quadro de referência estratégico nacional (QREN) e a
Reforma da administração local;
- De um “Projeto base e estudo prévio” sobre um skateparque para as Abadias. Este
documento foi apresentado na sequência de uma primeira reunião exploratória sobre o
assunto, realizada a 16 de março. Dado que nunca solicitamos – por escrito ou oralmente –
qualquer projeto sobre um local da competência da Câmara Municipal e para que tal fosse
levado por diante – caso tivesse sido decidido, o que não é verdade – necessitaria de
concurso público, a autarquia deliberou convocar os autores do projeto e rejeitar qualquer
pagamento;
- De um oficio – recebido a 11 de junho – emitido pelo Presidente da Assembleia Municipal
solicitando parecer da Assembleia de Freguesia sobre o “Regime jurídico da reorganização
administrativa territorial autárquica”. Esse assunto irá constar – como ponto deliberativo –
da próxima sessão da Assembleia de Freguesia de 21 de junho;
- Que a 15 de junho, de manhã, cedemos uma sala destinada a um rastreio auditivo gratuito
efetuado pela Clínica Polisaúde;
- De que iremos ter as seguintes reuniões:
- A 13 de junho, com várias entidades, tendo em vista a participação da autarquia numa
mostra a realizar no Casino, entre 02 e 08 de agosto;
- A 14 de junho, na PSP, afim de, entre outros assuntos, sermos informados sobre o
dispositivo de segurança na cidade, em especial durante a época balnear;
- A 18 de junho, nas Águas da Figueira, S.A.;
- A 21 de junho, com a administração da Figueira Dómus.
O executivo deliberou:
- Propor, à Assembleia de Freguesia, a eleição de Rita Rigueira para vogal do executivo;
- Fazer a próxima reunião a 02 de julho, pelas 18h30.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 9.505,18 € (nove mil quinhentos e
cinco euros e dezoito cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas Ordens de
Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de maio de 2012, nos quais
se registam um total da receita de 67.792,89 € (sessenta e sete mil e setecentos e noventa e
dois euros e oitenta e nove cêntimos) e total de encargos de 54.671,52 € (cinquenta e quatro
mil seiscentos e setenta e um euros e cinquenta e dois cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efetiva o saldo líquido de 85.669,22 € (oitenta e cinco mil
seiscentos e sessenta e nove euros e vinte e dois cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
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Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO SETENTA E DOIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE JULHO
DE DOIS MIL E DOZE.
Aos dois dias do mês de julho de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal, tendo-se verificado a ausência da
Vogal Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares, que não justificou a sua falta.
O executivo aprovou a Ata da última reunião, efetuada no dia 11 de junho.
O executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos:
- A 13 e 22 de junho reunimos com várias instituições da freguesia com vista a levarmos por
diante a participação numa mostra e espetáculo a realizar no Casino entre 02 e 08 de agosto;
- A 14 de junho fomos recebidos pelo comandante da PSP para mais um ponto da situação
no que respeita à segurança na cidade;
- Em 21 de junho decorreu mais uma sessão da Assembleia de Freguesia;
- A 19 de junho participámos, na Escola Conde de Ferreira, na avaliação das diversas
atividades relacionadas com a Eco-escola durante o ano letivo 2011/2012;
- Após vários adiamentos, a 02 de julho reunimos com os responsáveis da Figueira Domus a
fim de fazer o ponto da situação no que respeita à procura e entrega de habitações.
Fomos notificados pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra para uma audiência
preliminar, no dia 02 de julho. Fizemo-nos representar pela Dr.ª Mafalda Azenha que, desde
o início, tem vindo a tratar deste processo.
Esta Junta foi convidada para a sessão solene de aniversário da Sociedade Filarmónica
Figueirense, a realizar a 07 de julho.
No dia 06 de julho irá começar a receber candidatos a um lugar, na área da limpeza, ao
abrigo do programa CEI+.
O executivo deliberou:
- Concorrer ao programa CEI+ para obtenção de um colaborador destinado aos apoios às
escolas, nas pequenas reparações e a limpeza das ruas;
- Delegar no Presidente da Junta o despacho decisório sobre o parecer da técnica de ação
social, no que respeita aos apoios a carenciados, independentemente de, na reunião ordinária
subsequente do executivo, este vir a ter conhecimento do assunto;
- Adquirir bens alimentares de primeira necessidade e de validade longa a fim de apoiar
famílias carenciadas da freguesia;
- Adquirir publicidade no jornal As Beiras no valor de 123,00 €, numa edição dedicada à
freguesia;
- De acordo com o relatório da técnica de ação social, apoiar um carenciado no valor de
180,00 €;
- Atribuir um subsídio de 300,00 € à 26.ª edição da Festa da Sardinha, como apoio a uma
iniciativa popular e com raízes na cidade, tendo em atenção que no ano anterior não tinha
sido atribuída qualquer verba;
- Atribuir um subsídio de 150,00 € às Jornadas de Teatro Amador, promovidas pelos Lions;
- Colocar, à disposição dos fregueses, um autocarro para deslocação a Lisboa, a fim de
assistirem à antestreia do filme de ficção “DOM” de Luís Albuquerque, rodado na Figueira
da Foz e realizado por figueirenses. O espetáculo decorrerá no cinema São Jorge, no dia 14
de julho, sendo a totalidade das receitas de bilheteira a favor da Associação Salvador,
entidade sem fins lucrativos, que promove a inclusão social das pessoas com deficiência
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motora e a melhoria da qualidade de vida. O custo do autocarro, alugado à AVIC, será de
425,00 €;
- Homologar a conclusão com sucesso do período experimental da trabalhadora do mapa de
pessoal desta Freguesia, Sónia Cristina Ferreira Lopes, Técnica Superior de Serviço Social,
com a avaliação final de 17 valores, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei 12A/2008, de 27 de dezembro, conjugados com o n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 1 do artigo 75.º e a
alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º, todos do Regime do Contrato de Trabalho em Funções
Públicas, aprovado pela Lei 59/2008, de 11 de setembro, em conjugação com a cláusula 6.ª
do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009 do Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 28
de setembro e artigo 1.º do Regulamento de Extensão n.º 1-A/2010 do Diário da República,
2.ª série, n.º 42, de 02 de março;
- Fazer a próxima reunião do executivo a 27 de julho, pelas 18h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 8.315,58 € (oito mil trezentos e
quinze euros e cinquenta e oito cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO SETENTA E TRÊS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE
DE JULHO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal, tendo-se verificado a ausência da
Vogal Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares, que não justificou a sua falta.
O executivo aprovou a Ata da última reunião, efetuada no dia 02 de julho.
O executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos:
- Em 06 de julho procedeu a entrevistas de pessoas enviadas pelo Centro de Emprego para
eventual prestação de serviços nesta autarquia, pelo período de 12 meses, ao abrigo do
programa CEI+;
- Em 10 de julho a funcionária Ana Cristina Lobo participou numa ação de formação
subordinada ao tema “SIIAL Freguesias – Lei dos Compromissos”;
- Em 10 de julho participámos numa reunião na Câmara Municipal, com a presença do
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executivo camarário e dos presidentes das juntas a fim de ser dado conhecimento e
informação dos seguintes assuntos: “3.º aditamento ao contrato de concessão da exploração
do sistema de captação, tratamento e distribuição de água e o sistema de recolha,
tratamento e rejeição de efluentes do concelho da Figueira da Foz” e a proposta do
executivo sobre o “Regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica”;
- Em 12 de julho decorreu uma reunião com as instituições que demonstraram interesse em
participar na exposição de atividades da freguesia, que irá decorrer no Casino de 02 a 08 de
agosto;
- O autocarro colocado à disposição dos fregueses a fim de assistirem à antestreia do filme
de ficção “DOM” partiu da Figueira da Foz completamente cheio;
- Está a ser elaborada a revisão do regulamento do posto público de Internet, o qual será
posto à discussão, no seio do executivo, no mês de agosto, e colocado à apreciação da
Assembleia de Freguesia;
- A Câmara Municipal irá ter uma auditoria orientada ao endividamento municipal no
quinquénio 2007/2011.
O executivo deliberou:
- Reunir com várias personalidades e entidades, nomeadamente a Magenta, Tubo d’Ensaio e
a Associação Galego – Portuguesa, com vista à cerimónia em honra de Manuel Fernandes
Tomás, que se pretende que decorra em moldes inovadores;
- Atribuir a verba de 400,00 € como apoio à iniciativa “O verão é no CAE”;
- Não autorizar a utilização das instalações da Junta de Freguesia para a realização de dois
cursos de formação, dado que os mesmos iriam decorrer entre as 19h30 e as 22h30,
implicando custos para a autarquia, não orçamentados. Todavia, disponibilizámo-nos para
colaborar junto de outras entidades a fim de facilitarem a cedência de salas;
- Ratificar o protocolo assinado com a Delegação da Figueira da Foz da Cruz Vermelha
Portuguesa em que estas duas instituições pretendem candidatar-se à medida 7.7 – combate à
violência do género de POPH – com a finalidade de ser criado um Centro de Acolhimento
Temporário para vitimas de violência doméstica. Esta medida está enquadrada no
“Regulamento de Atribuição de Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos”, aprovado pela
Assembleia de Freguesia em 28 de setembro de 2011;
- Estudar a melhor forma de participação no 130.º aniversário da vila de Figueira da Foz a
cidade, em 22 de setembro;
- Marcar presença na Feira de Maiorca – a convite da Junta de Freguesia de Maiorca -, no
próximo dia 08 de agosto, com a participação de um grupo musical representativo da
freguesia;
- Abrir as portas da Junta a mais uma exposição de pintura, a decorrer no mês de agosto;
- Fazer a próxima reunião do executivo a 20 de agosto, pelas 18h00.
O executivo analisou, com preocupação, o estado degradado da cidade no que respeita á
limpeza e conservação de equipamentos. Irá continuar, junto da Câmara Municipal, a
denunciar estes aspetos que não se coadunam com uma cidade turística, nem com o bemestar dos residentes permanentes. Uma vez mais foi lamentado que à Junta de Freguesia de
São Julião da Figueira da Foz nunca tenham sido atribuídas competências específicas, nesta
área.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 3.511,56 € (três mil quinhentos e
onze euros e cinquenta e seis cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas Ordens de
Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de junho de 2012, nos
quais se registam um total da receita de 74.104,85 € (setenta e quatro mil cento e quatro euros
e oitenta e cinco cêntimos) e total de encargos de 63.421,45 € (sessenta e três mil
quatrocentos e vinte e um euros e quarenta e cinco cêntimos), que com o saldo da gerência
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anterior e operações de tesouraria efetiva o saldo líquido de 83.203,72 € (oitenta e três mil
duzentos e três euros e setenta e dois cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO SETENTA E QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE
AGOSTO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal, tendo-se verificado a ausência da
Vogal Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares, que não justificou a sua falta.
O executivo aprovou a Ata da última reunião, efetuada no dia 27 de julho.
O executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos:
- Inauguração da exposição de atividades da freguesia, no âmbito do evento “Rondas das
Freguesias”, que decorreu de 02 a 08 de agosto, no casino;
- Presença na inauguração, em 11 de agosto, de um mural na Praceta José Ledesma Criado;
- A 17 de agosto, inauguração de uma exposição de pintura, da autoria do pintor figueirense
Rako, realizada na sede da autarquia;
- Ofício da IGF (Inspeção Geral de Finanças) dando parecer sobre o funcionamento da Junta
de Freguesia, na sequência de um pedido solicitado por este executivo;
- A realização de um passeio de um grupo sénior, a realizar a 07 de setembro, à Pateira de
Fermentelos;
- Que brevemente, será efetuada, uma volta pela freguesia, com um representante da EDP, a
fim de sinalizar os locais a necessitarem de intervenção daquela empresa, face ao estado
caótico dos fios eléctricos.
O executivo lamentou que a Sociedade Filarmónica Dez de Agosto não tenha comemorado a
efeméride.
O executivo deliberou:
- Fazer uma reunião com representantes das Sociedades Filarmónicas Dez de Agosto e
Figueirense com vista às populares e tradicionais atividades, como, por exemplo, a “Espera
dos Reis”, “Serração da Velha”, “Enterro do Bacalhau” e o “Judas”;
- Aprovar a revisão do regulamento do Espaço Net;
- Promover, junto do Centro de Emprego, a contratação de um CEI+ com vista a resolver as
pequenas reparações e limpezas na freguesia;
- Aprovar o programa delineado, conjuntamente com a Câmara Municipal, da homenagem a
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Manuel Fernandes Tomás;
- Disponibilizar-se, junto da Câmara Municipal, para participar no 130.º aniversário da
elevação da Figueira da Foz a cidade;
- Aquisição de 40 brindes alusivos à freguesia, para oferta;
- Estar presente no 2.º Encontro Nacional de Freguesias que se realizará a 15 de setembro,
em Matosinhos, organizado pela ANAFRE, tendo como tema a “Reorganização
Administrativa Territorial Autárquica”;
- Aprovar as propostas de apoios pontuais a carenciados, feitas pela técnica de ação social,
no âmbito do “Regulamento de Atribuição de Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos”;
- Apoiar o grupo organizador do encontro motard’s deste ano, com uma verba de 50,00 €,
destinada à publicidade do evento;
- Face à informação da comunicação social dando conta de uma eventual desclassificação
das urgências do HDFF, descendo de Urgência Médico-Cirúrgica para o Serviço de
Urgência Básica, solicitar uma reunião com a administração do Hospital;
- Solicitar ao Presidente da Assembleia de Freguesia a marcação da terceira sessão ordinária
da Assembleia de Freguesia, para o dia 28 de setembro, dela constando, nomeadamente, a
ratificação do Protocolo efetuado com a Delegação da Cruz Vermelha (no âmbito do artigo
5.º do “Regulamento de Atribuição de Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos”), a
deliberação sobre a revisão do Regulamento do Espaço Net e a eleição de um membro para o
executivo da autarquia;
- Fazer a próxima reunião a 04 de setembro pelas 16h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 6.903,10 € (seis mil novecentos e
três euros e dez cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos justificativos
e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas Ordens de Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de julho de 2012, nos quais
se registam um total da receita de 101.565,54 € (cento e um mil quinhentos e sessenta e cinco
euros e cinquenta e quatro cêntimos) e total de encargos de 71.784,44 € (setenta e um mil
setecentos e oitenta e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos), que com o saldo da
gerência anterior e operações de tesouraria efetiva o saldo líquido de 102.053,58 € (cento e
dois mil e cinquenta e três euros e cinquenta e oito cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO SETENTA E CINCO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE QUATRO DE
SETEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.
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Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira, tendo-se verificado as ausências da Vogal Natália Sofia Fernandes de Oliveira
que justificou a sua falta e da Vogal Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares, que a não
justificou.
O executivo aprovou a Ata da última reunião, efetuada no dia 20 de agosto.
O executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos:
- Reunião efetuada a 24 de agosto com o gerente do Jumbo, na sequência do nosso ofício
solicitando colaboração para o apoio a carenciados. Focou acordado que a Freguesia terá
autorização para recolher géneros alimentícios, junto dos clientes, entre as 09h00 e as 23h00
todas as segundas quintas-feiras de cada mês;
- Homenagem a Manuel Fernandes Tomás. Marcamos bem a nossa posição nesta
homenagem, não como simples espetadores – como era hábito – mas como intervenientes de
pleno direito face a um dos maiores vultos da nossa História, nado e criado nesta freguesia.
Para além da nossa Câmara Municipal, participaram no evento a Associação Manuel
Fernandes Tomás e a Associação Cívica e Cultural 24 de Agosto. Não obstante o mau tempo
que, inesperadamente, se abateu sobre a cidade, o programa foi integralmente cumprido: 12
artistas – ligados às associações Magenta e de Amizade Galego Portuguesa – iniciaram a
pintura de um painel por módulos da imagem de Fernandes Tomás a discursar (a mesma
pintura que se encontra na Assembleia da Republica e na Assembleia Municipal);
intervenção do Professor Carlos Carranca, subordinada ao tema “A Liberdade hoje” e,
finalmente, uma dramatização de Manuel Fernandes Tomás nas Cortes, a 14 de fevereiro de
1821, pelo Eng. Luís Ferreira, subordinada ao tema “Liberdade de Imprensa”. Estes dois
últimos eventos decorreram no auditório do Museu Municipal, após a deposição de uma
coroa de flores junto ao túmulo do “Patriarca da Liberdade”;
- Em 25 de agosto assistimos à cerimónia que decorreu na Associação Humanitária dos
Bombeiros Municipais;
- A 29 de agosto recebemos uma proposta no sentido da realização de um grande evento
artístico a levar a efeito no verão do próximo ano;
- Em 01 de setembro os artistas que colaboraram na homenagem a Fernandes Tomás
concluíram o painel iniciado a 24 de agosto e que a chuva não tinha permitido que ficasse
concluído. Esta ação decorreu no Bairro Novo, durante toda a tarde;
- Solicitámos informações às Escolas Secundárias da freguesia com vista à atribuição de
prémios aos seus melhores alunos.
Uma vez mais, enviámos, oficio, à Câmara Municipal solicitando várias reparações urgentes
na via pública, identificando os locais.
Em 07 de setembro decorrerá uma excursão sénior, à Pateira de Fermentelos, com almoço,
lanche e variedades, para a qual se inscreveram 59 fregueses.
A 15 de setembro estaremos presentes no Encontro Nacional de Freguesias que decorrerá em
Matosinhos.
O executivo deliberou:
- Concordar, na generalidade, embora solicitando pequenas alterações, ao plano de obras da
via pública proposto pela Câmara Municipal a levar a efeito em 2013;
- Aprovar um apoio a carenciado, sob proposta da Técnica de Ação Social;
- Enviar um ofício ao Presidente da Assembleia de Freguesia solicitando que o Ministério
Público fosse informado das faltas injustificadas de D.ª Isabel Guardão Tavares, de acordo
com a lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações da lei n.º 5-A/2002, de 11 de
janeiro;
- Aprovar um apoio essencialmente destinado à aquisição de material escolar a filhos de
famílias carenciadas nos seguintes termos gerais: “A crise que temos vindo a atravessar tem
vindo a abalar a segurança e tranquilidade em que a maior parte dos cidadãos vivia. Tem
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vindo a mexer com o conforto dos direitos adquiridos e da qualidade de vida alcançada.
A pobreza existia, é um facto, mas era vista por muitos como distante. Com a “fatalidade”
de um pequeno grupo.
Mas com a crise, os alicerces em que as nossas vidas assentavam tremeram. Afinal, não
acontece só aos outros. Afinal, as dificuldades, as angústias, as incertezas, também podem
bater à nossa porta”. (introdução ao Regulamento para atribuição de apoios a estratos
sociais desfavorecidos da junta de freguesia de São Julião da Figueira da Foz).
A presente proposta, dentro dos pressupostos contidos no regulamento acima indicado, visa
a prestação de apoios, através dos meios adequados, a estratos sociais da população mais
desfavorecidos ou em situação de vulnerabilidade social, residentes na Freguesia de São
Julião da Figueira da Foz – na área da Educação – e desde que não estejam apoiados por
outras entidades.
Estes apoios dirigem-se unicamente para a aquisição de material escolar do 1.º ao 12.º ano a
alunos de Escolas da Freguesia.
A aquisição será da responsabilidade da Junta, que entregará, aos pais ou encarregados de
educação, os livros requisitados, a título de empréstimo.
Conforme define o art.º 6.º do Regulamento, os encargos da aplicação da presente proposta
são comparticipados através de verbas inscritas anualmente no orçamento da Junta de
Freguesia.
O montante do apoio será variável, em função dos rendimentos “per capita” recebidos pelo
agregado familiar.
De acordo com o art.º 8.º do Regulamento, os apoios a conceder serão prestados através da
celebração de um acordo entre a Freguesia de São Julião da Figueira da Foz e o respetivo
beneficiário, do qual deverá constar a identificação do material escolar cedido, o prazo, as
condições de empréstimo e as obrigações assumidas pelo beneficiário do referido apoio. A
não celebração do acordo referido anteriormente ou seu posterior incumprimento, por
motivos imputáveis ao beneficiário, determina a cessão de qualquer apoio futuro, nesta área.
Têm legitimidade para requerer a atribuição dos apoios previstos nesta proposta os pais e/ou
encarregados de educação dos alunos, desde que satisfaçam as condições de atribuição
previstas.
Com base na informação social, a qual integra o relatório social, deve a autarquia proferir
despacho decisório.
Por outro lado, a autarquia está aberta a acolher todo o material escolar que lhe seja
oferecido a fim de o redistribuir, nas mesmas condições acima expostas.
Finalmente, foi deliberado fazer a próxima reunião a 24 de setembro, pelas 14h30.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 3.858,84 € (três mil oitocentos e
cinquenta e oito euros e oitenta e quatro cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
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Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO SETENTA E SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E
QUATRO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço Presidente, Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira
Coimbra – Tesoureira, tendo-se verificado as ausências da Vogal Natália Sofia Fernandes de
Oliveira que justificou a sua falta e da Vogal Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares, que a
não justificou.
O executivo aprovou a Ata da última reunião, efetuada no dia 04 de setembro.
O executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos:
- A 06 de setembro estivemos numa reunião promovida pela Câmara Municipal;
- A 07 de setembro realizou-se o passeio sénior à Pateira de Fermentelos, que se traduziu
num êxito;
- Em 10 de setembro reunimos com o Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Leiria a
fim de se promover um intercâmbio cultural, no primeiro trimestre de 2013;
- Em 13 de setembro reunimos com a chefe de Divisão de Cultura da Câmara Municipal para
dar a conhecer as nossas iniciativas de âmbito cultural;
- A 14 de setembro estivemos na inauguração do Centro Escolar São Julião/Tavarede;
- Em 15 de setembro participámos no 2.º Encontro Nacional de Freguesias, em Matosinhos;
- A 17 de setembro estivemos na conferência de imprensa de apresentação e demos o apoio à
primeira feira internacional de arte contemporânea – FIGARCO – de 20 a 30 de setembro;
- Em 20 de setembro recolhemos víveres numa grande superfície comercial.
Está marcada uma reunião, em 25 de setembro, na PSP e em 26 de setembro, visita à cidade
com técnicos da Câmara Municipal.
O executivo deliberou aprovar duas propostas da Técnica de Ação Social para apoio na
aquisição de livros a filhos de carenciados, de acordo com deliberação anterior, bem como
adquirir sete caixas de peças magnéticas com cartoon’s da autoria de José Carlos, para
oferta, no valor total de 105,00 €. Foi, igualmente, aprovado um conjunto de iniciativas a
serem levadas a efeito até ao final do ano, nomeadamente a entrega dos Prémios Escolares
para os melhores alunos das escolas do ensino secundário da freguesia (04 de dezembro), a
festa de Natal dedicada aos membros da Oficina Sénior (08 de dezembro), o jantar de Natal
dos carenciados oferecido pelo núcleo sportinguista, a Exposição de Pintura e Desenho para
alunos das Escolas do Ensino Básico e a Exposição de trabalhos dos membros da Oficina
Sénior, reuniões com os professores de educação física com vista à prova de corta mato e
com as direções das Filarmónicas Dez de Agosto e Figueirense, tendo em vista os eventos
populares da “Espera dos Reis”, “Serração da Velha”, o “Judas” e o “Enterro do Bacalhau”,
reunião com alguns professores da área da História a fim de se tentar levar a efeito um
conjunto de visitas guiadas a locais marcantes da história da Freguesia e, finalmente,
participar na 17.ª Campanha de Reciclagem de Radiografias, que decorrerá de 18 de
setembro a 09 de outubro, promovida pela AMI.
Dando satisfação ao disposto na lei, o Executivo, malgrado a posição incompreensível de
alguns membros da Assembleia de Freguesia, deliberou apresentar o nome de Francisco
Sousa para preenchimento da vaga de membro deste órgão.
Finalmente, foi deliberado fazer a próxima reunião a 10 de outubro, pelas 14h30.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
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presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 7.669,45 € (sete mil seiscentos e
sessenta e nove euros e quarenta e cinco cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
Ordens de Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de agosto de 2012, nos
quais se registam um total da receita de 102.356,54 € (cento e dois mil trezentos e cinquenta
e seis euros e cinquenta e quatro cêntimos) e total de encargos de 80.633,15 € (oitenta mil
seiscentos e trinta e três euros e quinze cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efetiva o saldo líquido de 93.978,27 € (noventa e três mil novecentos
e setenta e oito euros e vinte e sete cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO SETENTA E SETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZ DE
OUTUBRO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal, tendo-se verificado a ausência da
Vogal Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares, que não justificou a sua falta.
O executivo aprovou a Ata da última reunião, efetuada no dia 24 de setembro.
O executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos:
- Esta autarquia fez entrega de víveres por alguns carenciados;
- Estivemos no jantar de homenagem à Sr.ª Dr.ª Laura Lacerda;
- Realizou-se uma reunião com a Sr.ª Dr.ª Clementina e o Sr. Carlos Nunes com a finalidade
de análise de um ante-projeto da festa programada para 13 de janeiro, no Casino e irá ter as
seguintes reuniões:
- Em 11 de outubro, com a direção do Tubo d’Ensaio, tendo como objetivo a festa de 13 de
janeiro;
- Para o dia 15 de outubro, foi convocada mais uma reunião da Comissão Social da
Freguesia;
- A 17 de outubro, com os professores de educação física para preparação da prova de cortamato;
- Em 18 de outubro, com os coordenadores das escolas da zona urbana, tendo em vista o Dia
Mundial da Árvore e da Água, as comemorações do 25 de Abril e o Dia Mundial da Criança.
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O executivo fez a análise da reunião da Assembleia Municipal de 08 de outubro no que se
refere à denominada “reforma autárquica”.
O executivo deliberou:
- Após análise da situação e consulta de advogados, não apresentar queixa, junto do
Ministério Público, da ex-tesoureira deste órgão;
- Adquirir 2 unidades de delegado BOSCH CCS-DL com microfone longo, do sistema
CCS900 e 8 mini cassetes LFH 007;
- Aprovar um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Dr. Santana Maia, grande figura
prestigiada da democracia, com uma enorme intervenção política e cívica, quer a nível
regional, quer a nível nacional;
- Fazer a próxima reunião a 22 de outubro, pelas 18h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 2.482,67 € (dois mil quatrocentos
e oitenta e dois euros e sessenta e sete cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO SETENTA E OITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E DOIS
DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal, tendo-se verificado a ausência da
Vogal Maria Isabel Cardoso Guardão Tavares, que não justificou a sua falta.
O executivo aprovou a Ata da última reunião, efetuada no dia 10 de outubro.
O executivo tomou conhecimento de que irá decorrer uma reunião da Comissão Local de
Ação Social, na Câmara Municipal, a 23 de outubro e, oralmente, do Presidente da
Assembleia de Freguesia de que remeteu, ao Ministério Público, as informações solicitadas
face ao pedido de demissão e faltas injustificadas da ex-tesoureira do executivo.
O executivo deliberou:
- Estar presente na reunião promovida pela ANAFRE, em 27 de outubro, em Aveiro;
- Aprovar duas propostas de apoio a carenciados, apresentadas pela Técnica de Ação Social,
de acordo com o Regulamento em vigor: pagamento de uma fatura da água e aquisição de
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um par de óculos;
- Subscrever uma Reclamação dirigida à Unidade Técnica para a Reorganização
Administrativa do Território. Esta Reclamação foi, igualmente, subscrita pelos Presidentes
das Juntas da Borda do Campo, Brenha, Buarcos, Marinha das Ondas, Paião, Santana e Vila
Verde;
- Contatar a Banda da Força Aérea a fim de saber da disponibilidade em atuar no dia 06 de
janeiro, no CAE, na Sessão Solene onde serão entregues os prémios aos alunos das EB1,
como resultado do Concurso de Pintura e Desenho;
- Associar-se ao lançamento de um livro do Dr. Carranca, em 30 de Novembro, pelas 18h00;
- Marcar para 31 de outubro uma reunião com as Direções das Sociedades Filarmónicas 10
de Agosto e Figueirense;
- Marcar para 13 de novembro, pelas 18h00, a próxima reunião do executivo.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 8.371,54 € (oito mil trezentos e
setenta e um euros e cinquenta e quatro cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
Ordens de Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de setembro de 2012, nos
quais se registam um total da receita de 104.960,74 € (cento e quatro mil novecentos e
sessenta euros e setenta e quatro cêntimos) e total de encargos de 89.950,77 € (oitenta e nove
mil novecentos e cinquenta euros e setenta e sete cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efetiva o saldo líquido de 87.288,12 € (oitenta e sete mil
duzentos e oitenta e oito euros e doze cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO SETENTA E NOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TREZE DE
NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião, efetuada no dia 22 de outubro.
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O executivo tomou conhecimento:
- Do adiamento do lançamento do livro da autoria do Dr. Carranca;
- Dos últimos acontecimentos relacionados com a denominada “reforma autárquica”,
nomeadamente o facto de termos sido recebidos pela “unidade técnica” e termos contatado
um advogado – em conjunto com outras 6 freguesias – a fim de avançarmos com uma ação
de impugnação da deliberação da Assembleia Municipal, uma providência cautelar e uma
reclamação junto da Presidente da Assembleia da República. Tomou-se conhecimento,
também, de que iremos ter uma reunião com representantes do grupo parlamentar do PS, na
próxima quinta-feira, dia 15. Ainda sobre este assunto, foi relembrada a reunião
extraordinária deste executivo para o dia 16, com um ponto único, a fim de fazer a análise,
discussão e tomada de posição sobre os meios de defesa e reação contra o parecer emitido
pela Unidade Técnica Territorial;
- Do internamento da nossa Técnica Superior de Ação Social – Dr.ª Sónia Lopes – nos HUC;
- De que a partir de 08 de novembro cedemos a sala de reuniões para distribuição de
alimentação a carenciados, patrocinado pela “CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo”. A
distribuição de alimentos será feita, todas as quintas-feiras, a partir das 20h00;
- De uma reunião com as coordenadoras das Escolas, efetuada a 05 de novembro;
- De uma reunião para análise da situação social da freguesia, efetuada em conjunto com a
Técnica de Ação Social, em 06 de novembro;
- Estivemos presentes no hastear das bandeiras do ECO – Escolas, na Escola das Abadias e
na Escola Conde de Ferreira, em 07 de novembro;
- A 07 de novembro estivemos presentes numa reunião na Câmara Municipal em que se
abordaram vários assuntos, nomeadamente as bolsas de terra e projetos em marcha e as obras
da marginal.
O executivo deliberou, no âmbito das comemorações de Natal e do Santo Padroeiro, levar a
efeito os seguintes eventos:
- Em 03 de dezembro, convocar uma conferência de imprensa para dar conhecimento
público das realizações;
- Em 08 de dezembro, levar a efeito uma Festa de Natal destinada às Oficinas Sénior em
parceria com a Assembleia Figueirense, no Auditório do Museu;
- A 13 de dezembro, uma ceia de Natal oferecida pelo INTEP;
- A 14 de dezembro, uma exposição de pintura da autoria de Ramiro Calouro;
- A 16 de dezembro, realização de uma festa dedicada às crianças, no auditório do CAE;
- Em 16 de dezembro decorrerá, a partir das 20h00, a tradicional ceia de Natal, oferecida
pelo Núcleo Sportinguista, aos carenciados da freguesia;
- A partir de 17 de dezembro iniciar a distribuição de cabazes de Natal pelas famílias
carenciadas e referenciadas da freguesia;
- Em 17 de dezembro inaugurar uma exposição de Pintura e Desenho e de trabalhos
elaborados na Oficina Sénior. Os trabalhos de Pintura e Desenho a expor serão fruto de um
concurso aberto promovido pelo executivo da autarquia e dirigido aos jardins-escola e
escolas do 1.º Ciclo da freguesia, subordinada ao tema “Vamos cuidar dos nossos jardins em
São Julião”. A exposição estará patente ao público até 07 de janeiro;
- Em 03 e 04 de janeiro, se as condições de saúde da Sr.ª Dr.ª Maria Clementina o
permitirem, o Grupo a Força e a Magia da Palavra irá cantar “As Janeiras” a vários locais da
cidade;
- Em 05 de janeiro iremos apoiar a Sociedade Filarmónica Figueirense e a Sociedade
Filarmónica 10de Agosto a realização da tradicional e popular “Espera dos Reis”;
- Em 06 de janeiro decorrerá uma Sessão Solene evocativa do Padroeiro da Freguesia, no
CAE. Nesta sessão serão entregues os prémios aos autores dos melhores trabalhos de Pintura
e Desenho, bem como os Prémios Escolares aos melhores alunos das escolas secundárias da
Figueira da Foz, no ano letivo 2011/2012. Após esta sessão, que decorrerá no Pequeno
Auditório, pelas 17h00 atuará a Banda Sinfónica da Força Aérea Portuguesa, no Grande
Auditório;
- Em 09 de janeiro decorrerá o tradicional corta-mato, nas Abadias, que contará com a
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participação dos alunos de todas as escolas secundárias do concelho e de recrutas do Centro
de Formação da GNR. Neste dia decorrerá uma missa em honra de São Julião, com a
colaboração do Coral David de Sousa;
- Em 13 de janeiro encerrarão estas comemorações com uma Festa Solidária, a decorrer no
Casino e para o qual contamos com a participação graciosa de variadíssimos artistas e
agrupamentos musicais locais.
O executivo deliberou:
-Oferecer 3 Monografias à Escola Secundária Dr.ª Cristina Torres, para o seu Prémio
Literário;
- Apoiar a Universidade Sénior com a verba de 300,00 €;
- Aprovar duas propostas de apoio a carenciados, apresentadas pela Técnica de Ação Social,
de acordo com o Regulamento em vigor: os Processos 1 e 2;
- Pagar “spots” publicitários na Rádio Clube Foz do Mondego no valor de 222,20 € mais
IVA, no âmbito das Festas de Natal;
- Aprovar o Plano de Atividades, Orçamento e Quadro de Pessoal para 2013;
- Solicitar, ao Presidente da Mesa, a convocação da sessão ordinária da Assembleia de
Freguesia, alvitrando a data de 27 de dezembro;
- Fazer a próxima reunião ordinária no dia 30 de novembro, pelas 14h30.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 9.552,64 € (nove mil quinhentos e
cinquenta e dois euros e sessenta e quatro cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO OITENTA – DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DEZASSEIS DE
NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos dezasseis dias do mês de novembro de dois mil e doze, pelas dezoito horas e trinta
minutos, reuniu, em sessão extraordinária, o Executivo da Junta de Freguesia de São Julião
da Figueira da Foz, na sede da autarquia, sita na Rua do Mato, n.º 2, na cidade da Figueira da
Foz de acordo com a Convocatória anexa à presente ata, datada de 09 de novembro p.p.
tendo comparecido os seguintes membros: Senhores Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
Esta reunião extraordinária tinha como Ponto Único a “Análise, discussão e votação dos
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meios de defesa e reação contra o parecer emitido pela Unidade Técnica Territorial relativo
à Reforma Administrativa”.
Iniciados os trabalhos, o senhor Presidente relatou, aos restantes elementos do executivo, os
acontecimentos decorridos na Assembleia Municipal da Figueira da Foz do passado dia 08 de
outubro e no seu prolongamento de 12 de outubro, relacionados com a Reforma
Administrativa. Após análise dos acontecimentos e sob proposta do senhor Presidente, por
entendimento de que o Presidente da Assembleia Municipal procedeu incorretamente e a
votação ocorrida no dia 12 de outubro não deve ter qualquer tipo de validade, foi aprovado,
por unanimidade, proceder aos mecanismos de defesa legais no sentido de anular a referida
deliberação da Assembleia Municipal, assim como defender a sua posição contra a Reforma
Administrativa, constituindo para o efeito seu procurador o advogado Dr. Alcídio Mateus
Ferreira, portador da cédula profissional n.º 19769p, com domicilio profissional na Avenida
Fernão de Magalhães, 458, 1.º Esq., 3000-173 Coimbra.
Esta ata, após ter sido lida, foi aprovada por todos os presentes.
Após esta deliberação, o senhor Presidente deu por encerrada esta reunião extraordinária.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO OITENTA E UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRINTA DE
NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 13 de novembro.
O executivo tomou conhecimento:
- Da reunião, efetuada em 21 de novembro, com a Administração do Hospital Distrital da
Figueira da Foz, face às variadas notícias que correram na cidade. Esta reunião permitiu um
cabal esclarecimento, nomeadamente de que a Urgência Médico-Cirúrgica e o serviço de
quimioterapia, bem como a cirurgia geral e o bloco operatório se vão manter a funcionar em
pleno e que já está operacional, desde há alguns dias, uma Unidade de Internamento de
Cuidados de Curta Duração, destinada a doentes que permaneçam até 48 horas. Ficou
acordado que, com o apoio dos serviços hospitalares, seria dado um pequeno curso destinado
aos fregueses interessados na utilização do site do HDFF que, através de um portal destinado
aos utentes, passa a ser possível aceder ao próprio processo clínico, mediante um código
pessoal;
- De que já há algumas semanas estamos a distribuir roupa (nova e usada) pelos carenciados
que se nos dirigem. Esta roupa é doada por alguns fregueses;
- Do Mapa de Pessoal da autarquia, que será apresentado na próxima Assembleia de
Freguesia;
- Do Regulamento de Atribuição e Gestão da Habitação Social, o qual será analisado numa
reunião, na Câmara Municipal, com a presença de presidentes de junta e a Administração da
Figueira Domus;
- Da reunião com representantes do grupo parlamentar do PS, na quinta-feira, dia 15 de
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novembro a fim de colocar o nosso ponto de vista face à chamada reforma autárquica;
- Da providência cautelar, solicitando a impugnação da deliberação da Assembleia
Municipal de 12 de outubro, entregue no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra;
- Da reunião com o Dr. Rosado, do Instituto de Reinserção Social a fim de se fazer o ponto
da situação nesta área;
- Da reunião havida na Soporcel e a que vai ter lugar na Celbi em 06 de dezembro, com a
finalidade de se obter apoios para ajuda aos nossos carenciados;
- Da nossa presença no II Salão Internacional de Artes em Pequeno Formato, realizado a 24
de novembro;
- De um ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz
em que distingue esta autarquia com o Diploma de Reconhecimento.
O executivo deliberou:
- Adquirir material para substituição de um computador que se encontra no atendimento ao
público, após terem sido contatados especialistas na área;
- Após ter tido conhecimento de 3 orçamentos, decidiu a aquisição de 150 cabazes de Natal
ao Jumbo;
- No âmbito das comemorações de São Julião, apoiar a apresentação o livro “O Casticismo
em Unamuno e Torga” do Prof. Dr. Carlos Carranca, pelo Prof. Dr. Carvalho Homem, no dia
12 de Janeiro;
- Mandar elaborar calendários de secretária e de bolso para 2013;
- Estar presente no Conselho Geral alargado da ANAFRE, que se realizará no dia 01 de
dezembro, em Coimbra;
- Apoiar a Associação Galego Portuguesa com a verba de 100,00 € destinada ao 1.º Prize
Gold Medal;
- Fazer a próxima reunião do executivo no próximo dia 10 de dezembro, pela 15h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 1.465,01 € (mil quatrocentos e
sessenta e cinco euros e um cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas Ordens de
Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de outubro de 2012, nos
quais se registam um total da receita de 133.820,68 € (cento e trinta e três mil oitocentos e
vinte euros e sessenta e oito cêntimos) e total de encargos de 100.268,21 € (cem mil duzentos
e sessenta e oito euros e vinte e um cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efetiva o saldo líquido de 105.756,59 € (cento e cinco mil setecentos
e cinquenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
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ATA NÚMERO OITENTA E DOIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZ DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 30 de novembro.
O executivo tomou conhecimento:
- No dia 04 de dezembro, a convite da Câmara Municipal, participámos na visita que se
efetuou às obras do Mercado Municipal a fim de nos inteirarmos do andamento das mesmas,
bem como de algumas soluções futuras;
- No dia 05 de dezembro – Dia Internacional do Voluntariado – participámos, no Salão
Nobre da Câmara, na cerimónia de assinatura de protocolos com várias instituições e
voluntários, tendo em conta a sua integração na Bolsa de Voluntariado do município. A
nossa autarquia foi uma das instituições que assinou esse protocolo;
- No mesmo dia reunimos com as Águas da Figueira a fim de solicitarmos a atenção para
alguns danos na cidade e preparar o Dia da Árvore e da Água;
- Em 06 de dezembro reunimos na CELBI a fim de solicitarmos apoios para as famílias
carenciadas, para o Dia da Árvore e para o Espaço Net;
- Também, no dia 06 de dezembro – com o apoio da Câmara Municipal, que nos cedeu um
autocarro – as sete freguesias contestatárias encheram esse autocarro, que se deslocou à
Assembleia da República a fim de participar na manifestação/contestação à Lei da “Reforma
Autárquica”, que iria ser votada nesse dia;
- Em 07 de dezembro deslocámo-nos à PLASFIL, onde reunimos com um representante
dessa empresa a fim de obtermos apoios para os nossos carenciados. Para o mesmo efeito
solicitamos uma reunião com a empresa TIEN 21;
- Em 08 de dezembro estivemos presentes no lançamento do livro de Miguel Babo, no
Casino;
- Em 10 de dezembro tivemos uma reunião com uma Técnica de Reinserção Social a fim de
fazermos o ponto da situação nesta área.
O executivo deliberou:
- Fazer uma alteração orçamental nas despesas no valor de 7.000,00 €;
- Apoiar Sara Raquel Simões de Sousa com géneros alimentícios;
- Apoiar um projeto cultural Fusing – Culture Experience, em termos logísticos;
- Adquirir 20 livros “Florilégio” à autora, Maria Jorge, no valor de 300,00 €, destinados a
ofertar aos melhores alunos das escolas do ensino secundário da Figueira da Foz;
- Apoiar a Sociedade Filarmónica Figueirense com 350,00 €, a Sociedade Filarmónica Dez
de Agosto com 250,00 € e a equipa de basquetebol da Escola Secundária Dr. Bernardino
Machado – ESBM Clube Basket 2011 – com 200,00 €. O Secretário e a Tesoureira do
executivo abstiveram-se por serem associados das duas primeiras instituições;
- Apoiar a “CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo” com uma verba de 50,00 € a fim de
serem adquiridos sacos de plástico para acondicionar a comida que é distribuída aos “sem
abrigo”;
- Adquirir 260 Diplomas de Participação para serem oferecidos aos alunos da Pré Primária e
do EB que participaram no Concurso de Pintura e Desenho;
- Adquirir 15 livros para oferecer aos primeiros quinze classificados do Concurso de Pintura
e Desenho;
- Definir as competências e solicitar o preenchimento das fichas de auto avaliação no
processo referente ao SIADAP;
- Fazer a próxima reunião no próximo dia 27 de dezembro, pelas 14h30.
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 16.249,97 € (dezasseis mil
duzentos e quarenta e nove euros e noventa e sete cêntimos), das quais foram presentes os
respetivos documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das
respetivas 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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO OITENTA E TRÊS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE
DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.
Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e doze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 10 de dezembro.
O executivo fez a preparação da Assembleia de Freguesia, deliberou apoiar a Igreja Matriz
com 150,00 €, para aquisição de flores para ornamento dos altares, pagar o jantar aos
elementos que constituem a Banda Filarmónica da Força Aérea, como contrapartida da sua
atuação na Sessão Solene a realizar a 06 de janeiro e mandar fazer bilhetes de ingresso para
as festas de 06 e 13 de janeiro.
Finalmente, o executivo deliberou fazer a sua próxima reunião a 09 de janeiro, pelas 15h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 3.194,62 € (três mil cento e
noventa e quatro euros e sessenta e dois cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
Ordens de Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de novembro de 2012, nos
quais se registam um total da receita de 135.272,78 € (cento e trinta e cinco mil duzentos e
setenta e dois euros e setenta e oito cêntimos) e total de encargos de 110.249,66 € (cento e
dez mil duzentos e quarenta e nove euros e sessenta e seis cêntimos), que com o saldo da
gerência anterior e operações de tesouraria efetiva o saldo líquido de 96.990,98 € (noventa e
seis mil novecentos e noventa euros e noventa e oito cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO OITENTA E QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVE DE
JANEIRO DE DOIS MIL E TREZE.
Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e treze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 27 de dezembro.
O executivo tomou conhecimento dos seguintes eventos:
- Reunião, em 02 de janeiro, com representantes da Sociedade Filarmónica Dez de Agosto e
Sociedade Filarmónica Figueirense com a finalidade de se fazer o ponto da situação quanto à
“Espera dos Reis”, a realizar em 05 de janeiro;
- Reunião, em 03 de janeiro, com os professores de educação física de todas as escolas
secundárias do Concelho a fim de preparar o corta-mato de 09 de janeiro;
- Estivemos presentes no Conselho Eco-Escolas do Jardim-de-infância do Conde de Ferreira,
no passado dia 08 de janeiro;
- Recolha de bens alimentares no Jumbo, a qual produziu alimentos variados no valor de
cerca de 400,00 €.
Foi feita uma análise sobre a situação futura da gestão da Freguesia, face à homologação da
nova lei sobre a chamada “reforma autárquica”, tendo sido concluído esperar pela
promulgação das novas normas legais.
Foi deliberado pagar um anúncio no Diário de Coimbra, numa separata dedicada a São
Julião e atribuir um apoio no valor de 150,00 € à CASA – Centro de Apoio aos Sem Abrigo,
destinado aos arranjos de uma sala, cedida pela Câmara Municipal, situada na Rua dos
Bombeiros Voluntários.
Perante uma listagem elaborada a fim de mobilar um T4 destinado ao acolhimento de
mulheres vítimas de violência doméstica, o executivo deliberou estudar essa listagem no
sentido da obtenção de alguns artigos pedidos, ao melhor preço ou por oferta de fregueses.
Este assunto está protocolado com a Delegação da Figueira da Foz da Cruz Vermelha e tem
o apoio da Figueira Dómus.
Foi decidido pagar uma fatura de gás a uma carenciada, no valor de 49,11 € e retificar o
apoio concedido, em 10 de dezembro, à CASA – Centro de Apoio aos Sem Abrigo para uma
verba de 66,15 €.
Decidido registar em ata, o facto, da Ondarte não ter cobrado qualquer valor por um
trabalho, que lhes tinha sido pedido, para uma faixa destinada à divulgação da Festa da
Solidariedade.
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Finalmente, foi decidido fazer a próxima reunião do executivo, no próximo dia 23 de janeiro,
pelas 14h30.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 5.729,38 € (cinco mil setecentos e
vinte e nove euros e trinta e oito cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO OITENTA E CINCO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E TRÊS
DE JANEIRO DE DOIS MIL E TREZE.
Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e treze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 09 de janeiro.
O executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos:
- Deslocamo-nos, a 23 de janeiro, ao Hotel Mercuri, conjuntamente com dois representantes
da Delegação da Figueira da Foz da Cruz Vermelha, no sentido de obter alguns utensílios de
restauração para a casa destinada ao projeto comum sobre acolhimento de mulheres vitimas
de violência doméstica. De salientar a total disponibilidade do Hotel, que, de pronto se
disponibilizou na oferta de um vasto conjunto de utensílios, nomeadamente de mesas,
cadeiras, pratos, talheres, copos e toalhas de mesa;
- Em 18 de janeiro participámos no Conselho Eco-Escolas das Abadias.
Foi dado conhecimento dos apoios sociais a famílias carenciadas, desde o início do ano, em
produtos alimentares e no pagamento de apoios pontuais no âmbito da saúde, habitação e
subsistência, os quais foram aprovados pelo executivo.
O executivo analisou os futuros eventos a levar a efeito a curto prazo, nomeadamente:
- Propondo levar à consideração das Escolas do 1.º CEB e Jardins-de-infância a data de 15
de março para a comemoração do Dia da Árvore e da Água e pedir uma audiência ao
Vereador do pelouro;
- Levar a efeito, em 01 de junho, o Dia Mundial da Criança;
- Definir na próxima reunião as atividades referentes às comemorações do 25 de Abril, a
Feira das Freguesias e a Homenagem a Fernandes Tomás.
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Foi feita a análise à situação referente à chamada “reforma autárquica” e dada informação do
resultado da reunião de 17 de janeiro com os presidentes de Junta de Buarcos, Borda do
Campo, Marinha das Ondas e Vila Verde e o Dr. Alcídio Mateus Ferreira. Por este fomos
informados:
- De que os jornais foram os primeiros a terem conhecimento da decisão do tribunal sobre a
Providência Cautelar;
- Que a Providência Cautelar foi admitida pelo juiz porque a nossa posição era contra a
Assembleia Municipal e não contra a Assembleia da República;
- Que o juiz tinha entendido, nas conclusões, que a decisão da Assembleia Municipal não
tinha passado de um mero parecer que não vinculava nem prejudicava alguém e que,
portanto, tinha sido praticado um ato inútil, tendo a Unidade Técnica assumido, como sua, a
proposta;
- Que o juiz teve, nitidamente, receio de criar um precedente e também se recusou a verificar
as ilegalidades e vícios apontados por nós;
- Que recorrer desta decisão seria tempo perdido, dado que a lei já tinha sido aprovada e, se a
contestação vingasse, só teria efeitos meramente políticos e não práticos.
Analisada a situação, o executivo deliberou não recorrer da decisão até porque a Ação
Principal está, ainda, a aguardar resposta e não se encontra prejudicada. Lamentou-se que o
tribunal, de forma chocante, entenda que a decisão de uma Assembleia Municipal seja
considerada como ato inútil, ou perda de tempo. Isto é, os autarcas são uns inúteis, segundo
o doutor juiz.
Foi dado um exemplo interessante e que ilustra a atual realidade: para se eleger alguém é
necessário realizarem-se eleições; todavia, se quem manda só autorizar que votem os seus
apoiantes, cumpre-se a Constituição (pois há eleições) mas não deixa de haver ilegalidade. A
Constituição diz para se criarem ou extinguirem as freguesias as Assembleias Municipais
terão de se pronunciar (já para não se falar da pronúncia das próprias Assembleias de
Freguesia); de facto a Assembleia Municipal foi ouvida, mas cometeram-se ilegalidades e
irregularidades a que o tribunal se quis, propositadamente, alhear.
Por último, o executivo, perante as tão doutas resoluções do senhor doutor juiz, lamenta
profundamente os argumentos utilizados e a falta de coragem para se fazer justiça. Também
não será menos de lamentar as múltiplas fugas de informação, demonstrativas da
desonestidade existente nos serviços da justiça.
O executivo deliberou:
- Conceder tolerância de ponto aos funcionários desta autarquia no dia 12 de fevereiro, terçafeira de Entrudo;
- Adquirir um exemplar de um livro publicado pela Delegação da Figueira da Foz da Cruz
Vermelha e pelos Kiwanis Clube e dedicado à Sr.ª Dr.ª Laura Lacerda;
- Fazer a próxima reunião no dia 05 de fevereiro.
O executivo deliberou conceder os seguintes apoios:
- Às Jornadas Culturais da Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, no valor de 250,00 €
e 3 litografias de São Julião;
- Patrocinar a edição do livro da autoria de Conceição Ruivo, na importância de 250,00 €;
- Atribuir 250,00 € à Liga Portuguesa contra o Cancro – Núcleo Regional do Centro.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 6.720,85 € (seis mil setecentos e
vinte euros e oitenta e cinco cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas Ordens de
Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de dezembro de 2012, nos
quais se registam um total da receita de 138.019,47 € (cento e trinta e oito mil e dezanove
euros e quarenta e sete cêntimos) e total de encargos de 130.568,32 € (cento e trinta mil
quinhentos e sessenta e oito euros e trinta e dois cêntimos), que com o saldo da gerência
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anterior e operações de tesouraria efetiva o saldo líquido de 79.388,79 € (setenta e nove mil
trezentos e oitenta e oito euros e setenta e nove cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO OITENTA E SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CINCO DE
FEVEREIRO DE DOIS MIL E TREZE.
Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 23 de janeiro.
O executivo tomou conhecimento das seguintes ações desenvolvidas:
- Em 25 de janeiro participámos numa reunião de presidentes de junta com o Presidente da
Câmara, que teve como tema principal os danos causados pelo recente temporal;
- Em 28 de janeiro marcámos a nossa presença na reunião, convocada pela Câmara
Municipal, destinada a debater a Agenda 21, sob o tema da água na perspetiva de um
ambiente sustentável;
- A 29 de janeiro reunimos com o novo comandante do Centro de Formação da GNR, a fim
de estabelecermos pontos de cooperação;
- Estivemos presentes numa reunião com as Águas da Figueira, S.A., para preparação do Dia
Mundial da Árvore e da Água, no passado dia 30 de janeiro;
- Ainda a 30 de janeiro reunimos, na nossa sede autárquica, com o Vereador da Cultura da
Câmara Municipal de Leiria, tendo como finalidade a realização de um evento cultural
naquela cidade a realizar em 07 de abril;
- Em 02 de fevereiro estivemos no aniversário do GIS.
Foi programada a festa a realizar no CAE, em 22 de março a fim de apoiar a Sociedade
Filarmónica Figueirense.
Foi deliberado apoiar várias famílias carenciadas com as verbas de 84,86 € para pagamento
do fornecimento de gás, com 167,38 € para medicamentos e 52,00 € para pagamento do
fornecimento de eletricidade, de acordo com o Regulamento em vigor e, ainda, apoiar a casa
abrigo destinada ás vitimas de violência doméstica com uma verba de 90,00 € e o arranjo de
cinco cadeiras no valor de 100,00 €.
Também foram atribuídos os seguintes apoios: 1.000,00 € para a Sociedade Filarmónica
Figueirense como contribuição para ajuda aos estragos ocorridos no telhado da sua sede (esta
deliberação não contou com a presença do Secretário da Junta, dado ser sócio daquela
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associação), 150,00 € para a 36.ª Jornadas de Teatro Amador dos Lions e 100,00 € para a
Associação dos Escoteiros de Portugal n.º 207.
Na base do protocolo existente com a Câmara Municipal, iremos fazer uma placa destinada a
homenagear Maria Clara, a qual ficará colocada na rotunda da junção das avenidas Amália
Rodrigues e D. João Alves.
O executivo foi informado da situação clínica da nossa colaboradora Dr.ª Sónia Cristina
Ferreira Lopes, a qual é manifestamente preocupante.
O executivo, no âmbito do SIADAP, aprovou as propostas de avaliação, as quais irão ser
entregues aos colaboradores desta autarquia.
Finalmente, foi decidido fazer a próxima reunião em 20 de fevereiro, pelas 18h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 3.873,05 € (três mil oitocentos e
setenta e três euros e cinco cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas 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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO OITENTA E SETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE
FEVEREIRO DE DOIS MIL E TREZE.
Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 05 de fevereiro.
O executivo tomou conhecimento das seguintes ações desenvolvidas:
- Apoio à IPSS “Barca da Vida” no transporte de mobiliário para as novas instalações, no
passado dia 14 de fevereiro;
- Também, em 14 de fevereiro reunimos com um colaborador da firma Mariane, Lda.,
destinada a eventos marítimos, de caráter turístico e, também, com a direção do Tubo
d’Ensaio a fim de preparar as comemorações do “25 de Abril”;
- Em 16 estivemos na sessão de lançamento da denominada Associação de Promoção e
Dinamização do Bairro Novo;
- Em 13 reunimos com o Vereador da Cultura e outros técnicos da Câmara de Leiria a fim de
preparar o espetáculo que iremos promover naquela cidade, na base de um intercâmbio
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cultural, a realizar em 07 de abril, no teatro Miguel Franco;
- Estivemos no lançamento do portal do Porto da Figueira da Foz, no dia 20.
O executivo tomou conhecimento que:
- Iremos estar na reunião da Comissão de Toponímia da Câmara Municipal, que se realizará
a 28 de fevereiro;
- Em 08 de março iremos fazer uma visita à cidade, acompanhados por técnicos da Câmara
Municipal, a fim de tentarmos colmatar as lacunas referenciadas por esta autarquia;
- Da colaboração que tem sido dada para ser levado a efeito a Grande Gala de Solidariedade
a favor da Sociedade Filarmónica Figueirense, a realizar em 24 de março, no C.A.E.. Este
espetáculo tem tido, também, a conceção e realização da Sr.ª Dr.ª Clementina Jorge, baseado
na Festa Solidária que a Junta de Freguesia levou a efeito no passado dia 13 de janeiro;
- A funcionária Sónia Cristina Ferreira Lopes – Técnica Superior de Ação Social da
Freguesia – irá prolongar a sua incapacidade temporária para o trabalho até 21 de março.
O executivo deliberou:
- Fazer a correção do comprometimento do software do site da autarquia. Tendo sido
pedidos orçamentos, esta intervenção custará a importância de 240,00 € mais IVA;
- Solicitar a colaboração de uma pessoa para, à semelhança de outros anos, apoiar os
fregueses, na elaboração do IRS;
- Após ter sido autorizada pela Câmara Municipal, a autarquia irá utilizar um espaço no
antigo edifício da PSP, na Rua dos Bombeiros Voluntários. Este espaço, no rés-do-chão do
edifício, será utilizado para colocação do arquivo “morto” e móveis que, neste momento,
enchem as arrecadações do edifício da sede. Dado o estado um pouco degradado das
instalações, a autarquia irá fazer as obras mínimas indispensáveis e utilizar, como mão-deobra, os CEI+ e outras pessoas que estão a prestar serviço à comunidade, na nossa freguesia;
- Fazer a próxima reunião no dia 06 de março, pelas 18h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 6.176,92 € (seis mil cento e setenta
e seis euros e noventa e dois cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas Ordens de
Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de janeiro de 2013, nos
quais se registam um total da receita de 34.434,16 € (trinta e quatro mil quatrocentos e trinta
e quatro euros e dezasseis cêntimos) e total de encargos de 11.511,63 € (onze mil quinhentos
e onze euros e sessenta e três cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de
tesouraria efetiva o saldo líquido de 102.384,36 € (cento e dois mil trezentos e oitenta e
quatro euros e trinta e seis cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
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ATA NÚMERO OITENTA E OITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SEIS DE MARÇO
DE DOIS MIL E TREZE.
Aos seis dias do mês de março de dois mil e treze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 20 de fevereiro.
O executivo tomou conhecimento do seguinte:
- A 25 de fevereiro reunimos com o vereador do urbanismo a fim de tratarmos das
comemorações do Dia da Árvore e da Água e assistimos ao início da Semana de Leitura, no
CAE;
- Marcámos a nossa presença, em 01 de março, no colóquio sobre a Rede de Cidade Cencyl,
realizado no CAE, onde estão representadas 5 cidades portuguesas e 3 cidades espanholas da
região de Leão e Castela e, a 02 de março, na apresentação do Plano de Valorização
Turística da Ilha da Morraceira;
- Reunimos, a 06 de março com a Figueira Domus. Nessa reunião tomámos conhecimento da
resolução de algumas situações e apresentámos outras para serem levadas em consideração,
de acordo com o novo Regulamento. Recebemos, da parte da Administração, toda a
disponibilidade a fim de se tentar resolver as situações mais criticas;
- Que estaremos presentes, no dia 08 de março, na tomada de posse dos corpos sociais da
ACIFF;
- Em resposta a uma solicitação nossa, recebemos um ofício do chefe da Repartição de
Finanças da Figueira da Foz disponibilizando-se para prestar apoio à autarquia na elaboração
do IRS dos fregueses, através de um voluntário.
O executivo analisou a crescente procura de apoios em variadíssimas situações, pois é com
muita preocupação que constatamos o crescente número de solicitações. Como mero
exemplo, no passado dia 28 de fevereiro tivemos 72 pessoas a solicitar bens alimentares. Foi,
também, dado conhecimento da disponibilidade da Dr.ª Andreia Nadine Teixeira que se
ofereceu a fazer voluntariado diário no atendimento das famílias carenciadas que procuram a
nossa autarquia. É de toda a justiça salientar esta colaboração que vem colmatar a falta, por
doença, da Dr.ª Sónia Cristina.
O executivo deliberou:
- Adquirir mais produtos alimentares – carne e peixe -, para além de outros produtos de
mercearia e de higiene destinados aos apoios, bem como solicitar autorização ao Jumbo para
fazer recolha de alimentos;
- Aprovar os apoios dados desde a data da última reunião do executivo, nomeadamente no
que se refere a pagamentos de faturas de água, gás, renda, medicamentos e eletricidade,
faturas, na maioria dos casos, com prazos de pagamento já excedidos. De todos os casos
foram elaborados processos individuais e a deliberação foi tomada de acordo com o
regulamento específico em vigor;
- Adiar as comemorações do Dia da Árvore e da Água para depois das férias da Páscoa a
solicitação da Soporcel, em data a definir. Não obstante, no dia 21 de março, iremos plantar
7 figueiras no Bairro da Bela Vista;
- Solicitar, ao Presidente da Assembleia de Freguesia, a marcação da data da próxima sessão
daquele órgão, propondo a data de 12 de abril;
- Apoiar a Tuna Universitária da Figueira da Foz “Bruna” com 150,00 € e 5 litografias para a
organização do X FITUFF;
- Apoiar, com 700,00 €, a Assembleia Figueirense como contribuição para a ajuda aos
estragos ocorridos no telhado da sua sede, como resultante do temporal de janeiro passado
(esta deliberação não contou com a presença do Secretário da Junta, dado ser sócio daquela
associação);
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- Respeitante a uma proposta, apresentada pela firma “Atgwebmedia – produções
audiovisuais” para elaboração de um filme histórico sobre a freguesia, no valor de 800,00 €,
foi decidido solicitar mais informação;
- Estar presentes no aniversário dos Bombeiros Municipais, a realizar a 11 de março, nas
Jornadas Culturais da Escola Dr. Joaquim de Carvalho, em 14 de março, e no lançamento do
livro de Conceição Ruivo, e, 16 de março;
- Aprovar um voto de pesar pelo falecimento, no passado dia 02 de março, do figueirense e
artista plástico Eduardo Nery;
- Marcar para o dia 20 de março, pelas 18h00, a próxima reunião do executivo.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 2.717,79 € (dois mil setecentos e
dezassete euros e setenta e nove cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO OITENTA E NOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE
MARÇO DE DOIS MIL E TREZE.
Aos vinte dias do mês de março de dois mil e treze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 06 de março.
O executivo tomou conhecimento do seguinte:
- Em 15 de março estivemos presentes na assinatura de protocolo estabelecido entre a
Câmara e o Rotary Clube, na Câmara Municipal;
- Em 16 de março estivemos presentes no lançamento do livro de Conceição Ruivo;
- A 18 de março estivemos presentes na inauguração da Loja Solidária da IPSS “Barca da
Vida”;
- A 19 de março reunimos com a direção do CAE a fim de programarmos a Festa da
Solidariedade a favor da Sociedade Filarmónica Figueirense. Nesta reunião também
participaram elementos desta última coletividade;
- A reunião programada para o dia 20, com elementos da Câmara Municipal de Leiria, tendo
em vista ultimar os preparativos do espetáculo que se realizará no dia 07 de abril, foi adiada
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para 22 de março;
- Da disponibilidade do Sr. Américo da Conceição Freire colaborar, como voluntário, em
trabalhos de pedreiro. Este senhor é membro de uma das famílias carenciadas da freguesia
apoiadas e que se encontra desempregado.
O executivo deliberou:
- Aprovar as Contas de Gerência do ano de 2012 a apresentar à próxima Assembleia de
Freguesia, para deliberação;
- Aprovar o Orçamento Suplementar para 2013 que, igualmente, será colocado à apreciação
da próxima Assembleia de Freguesia;
- Após análise do seu pedido, entregar, à C.A.S.A. – Centro de Apoio aos Sem Abrigo, a
exploração da “tasquinha” da Freguesia, na Feira das Tasquinhas;
- Apoiar a Sociedade Filarmónica Dez de Agosto no “Enterro do Bacalhau”, logisticamente e
com uma verba de 200,00 €. Este popular evento irá decorrer no próximo dia 30 de março, a
partir das 21h00;
- Ratificar um conjunto de apoios – no pagamento de água, eletricidade, renda de casa e
alimentação -, a famílias carenciadas, prestados de acordo com parecer e regulamento
específico;
- O Dia da Árvore e da Água será comemorado, nas Abadias e no CAE, a 04 de abril, com a
participação dos alunos dos Jardins de Infância e das EB1 (público e privado) e cerca de 50
crianças provenientes da Freguesia do Paião, independentemente de, em 21 de março, de
forma simbólica, serem plantadas 6 figueiras no Largo da Amizade, no Bairro da Bela Vista;
- Apoiar com 300,00 € - correspondente à aquisição de 30 bilhetes a dividir pelos 2
espetáculos – a Associação Talentilicious que vai apresentar dois espetáculos no CAE, em
08 de junho e a 19 de outubro, denominados, respetivamente, “As Muralhas de Elsinor” e
“Cabaret”;
- Face a uma nova proposta da firma “Atgwebmédia - produções audiovisuais”, já abordado
na última reunião, foi decidido rejeitar a proposta;
- Receber uma aluna da Escola Dr. Bernardino Machado num estágio não remunerado (FCT)
com a duração de 180 horas, de 29 de abril a 07 de junho;
- Dar tolerância de ponto, da parte de tarde, no próximo dia 28 de março, quinta – feira;
- Solicitar, em definitivo, a marcação da Assembleia de Freguesia para o dia 19 de abril;
- Marcar para o dia 03 de abril, pelas 18h00, a próxima reunião do executivo.
CONTA DE GERÊNCIA DA JUNTA DE 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 DOZE - 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 doze, pela qual se verifica que o total da RECEITA
cobrada foi de € 138.019,47 (cento e trinta e oito mil setecentos e dezanove euros e quarenta
e sete cêntimos), que com o saldo de dotações orçamentais da gerência anterior no valor de €
70.950,07 (setenta mil novecentos e cinquenta euros e sete cêntimos), totaliza uma receita de
€ 208.969,54 (duzentos e oito mil novecentos e sessenta e nove euros e cinquenta e quatro
cêntimos). Sendo o total da DESPESA efetuada no valor de € 130.568,32 (cento e trinta mil
quinhentos e sessenta e oito euros e trinta e dois cêntimos), resulta um SALDO em
numerário de € 78.401,22 (setenta e oito mil quatrocentos e um euros e vinte e dois
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 € 12.905,56 (doze mil novecentos
e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos), que com o saldo do ano anterior no valor de €
899,71 (oitocentos e noventa e nove euros e setenta e um cêntimos), totaliza uma receita de €
13.805,27 (treze mil oitocentos e cinco euros e vinte e sete cêntimos), sendo o montante
anual de saídas de € 12.817,70 (doze mil oitocentos e dezassete euros e setenta cêntimos),
resulta um saldo que transita para a gerência seguinte no valor de € 987,57 (novecentos e
oitenta e sete euros e cinquenta e sete cêntimos).
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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
doze 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 pagamento de despesas no montante de 5.965,24 € (cinco mil novecentos e
sessenta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
Ordens de Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 28 de fevereiro de 2013, nos
quais se registam um total da receita de 34.898,56 € (trinta e quatro mil oitocentos e noventa
e oito euros e cinquenta e seis cêntimos) e total de encargos de 21.043,06 € (vinte e um mil e
quarenta e três euros e seis cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de
tesouraria efetiva o saldo líquido de 93.264,31 € (noventa e três mil duzentos e sessenta e
quatro euros e trinta e um cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO NOVENTA – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRÊS DE ABRIL DE
DOIS MIL E TREZE.
Aos três dias do mês de abril de dois mil e treze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente, Herculano
Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra – Tesoureira e
Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 20 de março.
O executivo tomou conhecimento das seguintes ações:
- Em 22 de março, deslocamo-nos a Leiria a fim de ultimar os pormenores relacionados com
o espetáculo que irá decorrer no dia 07 de abril, no Teatro Miguel Franco;
- A 23 de março estivemos na inauguração de uma exposição da Magenta;
- Fomos convidados para uma visita às obras no Mercado Municipal, a realizar a 09 de abril.
O executivo deliberou:
- Ratificar mais um conjunto de apoios – no pagamento de água, eletricidade, renda de casa e
alimentação -, a famílias carenciadas, prestados de acordo com parecer e regulamento
específico, bem como a compra de leite, alguns produtos de mercearia, carne e peixe
congelados;
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- Ratificar a aquisição de algum material de construção destinado ao arranjo das instalações
cedidas pela Câmara Municipal e utilizadas, por esta autarquia e pela C.A.S.A.;
- Estar presente no 3.º Encontro Autárquico, promovido pela ANAFRE, em 20 de abril, em
Coimbra;
- Disponibilizar a sala do Espaço Net, entre as 17h30 e as 20h00, unicamente destinado ao
atendimento dos fregueses que desejem enviar o IRS por via net;
- Fazer uma exposição de pintura, na sede da autarquia, da autoria de Heitor Chichorro, com
abertura a 19 de abril, pelas 18h00, bem como adquirir 250 litografias de uma obra deste
artista plástico.
- Marcar a próxima reunião do executivo para o dia 17 de abril, pelas 18h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 3.318,31 € (três mil trezentos e
dezoito euros e trinta e um cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas 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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO NOVENTA E UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSETE DE
ABRIL DE DOIS MIL E TREZE.
Aos dezassete dias do mês de abril de dois mil e treze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 03 de abril.
O executivo tomou conhecimento das seguintes ações:
- Em 04 de abril decorreu, da melhor forma, o Dia da Árvore e da Água, com a participação
de cerca de um milhar de crianças;
- A 07 de abril decorreu, com o brilho esperado, o espetáculo realizado em Leiria;
- Em 09 de abril visitámos as obras de requalificação do Mercado Municipal, tendo sido
dadas informações sobre o cumprimento dos prazos pré estabelecidos para o acabamento e
outras informações de caráter geral;
- A 12 de abril decorreu uma reunião com a chefe de Divisão de Cultura da Câmara
Municipal e com o comando do Centro de Formação da GNR, tendo em vista um evento em
conjunto;
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- Do andamento das pequenas reparações que estão a ser efetuadas nas instalações da Rua
dos Bombeiros Voluntários, cedidas pela Câmara Municipal. A mão-de-obra está a cargo de
um CEI+, de um cidadão a cumprir horas ao serviço da comunidade e por um voluntário;
- Em 16 de abril participamos numa conferência de imprensa de contestação e denúncia como
foi feita a chamada “reforma administrativa autárquica”;
- A 17 de abril, estivemos numa reunião para a apresentação pública da campanha de
divulgação do Plano de Emergência e Proteção Civil e uma reunião, na Câmara Municipal,
tendo como finalidade a Feira das Freguesias.
O executivo congratulou-se com o retorno ao trabalho da funcionária Dr.ª Sónia Cristina –
Técnica Superior de Ação Social -, após uma prolongada estadia na situação de doença.
Foram dadas variadas informações a respeito da ação social que esta autarquia tem levado a
efeito, com especial referência ao primeiro trimestre deste ano, bem como a evolução do
desemprego no Concelho e a sua comparação com concelhos limítrofes. Analisada a questão,
é consensual que a autarquia não se pode mostrar alheia à realidade cada vez mais palpável e
preocupante, pelo que deve continuar a prestar todo o apoio possível aos inúmeros fregueses
que diariamente nos procuram, dentro dos recursos de que dispõe e de acordo com o
regulamento existente para o efeito;
O executivo deliberou:
- Pagar uma refeição diária, na Cruz Vermelha, pelo valor de 1,00 € ao Sr. Fernando Cruz
Santos em compensação de serviços prestados na área da informática e dadas as carências
manifestas deste freguês;
- Aprovar um voto de pesar pelo falecimento de Adriano Ribeiro Martins, agente de 1ª classe
da Polícia Marítima, falecido no passado dia 10 de abril, quando participava numa operação
de busca e salvamento a um veleiro alemão, na Praia do Cabedelo. Na sequência deste
infausto acontecimento, a bandeira da Junta esteve a meia haste – correspondendo ao luto
municipal decretado pela Câmara Municipal - e foi ratificada a compra de uma palma de
flores destinada ao funeral realizado em Maçãs de Dona Maria (Alvaiázere), tendo o
executivo marcado presença e apresentado condolências à família enlutada e aos superiores
hierárquicos presentes;
- Ratificar um conjunto de apoios – no pagamento de água, eletricidade e alimentação -, a
famílias carenciadas, prestados de acordo com parecer e regulamento específico, bem como a
compra de alguns produtos congelados;
- Apoiar, com 115,00 €, a Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Figueira da Foz,
destinado à casa abrigo das mulheres vítimas de violência doméstica, no âmbito do protocolo
existente;
- Aprovar a programação final das comemorações do 25 de Abril;
- Solicitar à Assembleia de Freguesia votos de pesar pelos falecimentos do figueirense e
artista plástico Eduardo Nery e de Adriano Ribeiro Martins, agente da Polícia Marítima,
quando participava numa operação de busca e salvamento;
- Marcar a próxima reunião do executivo para o dia 08 de maio, pelas 18h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 8.001,94 € (oito mil e um euros e
noventa e quatro cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas Ordens de
Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de março de 2013, nos
quais se registam um total da receita de 35.504,96 € (trinta e cinco mil quinhentos e quatro
euros e noventa e seis cêntimos) e total de encargos de 29.311,65 € (vinte e nove mil
trezentos e onze euros e sessenta e cinco cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efetiva o saldo líquido de 85.536,40 € (oitenta e cinco mil quinhentos
e trinta e seis euros e quarenta cêntimos).
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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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO NOVENTA E DOIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OITO DE MAIO
DE DOIS MIL E TREZE.
Aos oito dias do mês de maio de dois mil e treze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 17 de abril.
O executivo tomou conhecimento das seguintes ações:
- Comemorações do 25 de Abril que decorreu no Jardim Municipal, de acordo com o
programa elaborado, o qual contou com a participação do Rancho Infantil dos Pauliteiros da
Serra, do Rancho Infantil das Salineiras de Lavos, do Grupo de Dança de Roysel Alfonso, de
artistas da Magenta e da Associação Galego-Portuguesa (que ensinaram os mais novos a
pintar com acrílico), dos alunos do INTEP (que brincaram com as crianças fazendo pintura
facial e distribuindo balões) e do Tubo d´Ensaio. Numa manhã soalheira, centenas de
crianças e adultos festejaram o Dia da Liberdade em franco e alegre convívio;
- Efetuámos uma reunião, a 30 de abril, preparatória da Feira das Freguesias, com técnicos
camarários;
- Intervenção dos membros do executivo na Escola Dr. João de Barros, a 22 de abril, numa
sessão sobre o 25 de Abril;
- A partir de 25 de abril, começámos, todas as quintas-feiras, a receber sobras de produtos
alimentares do Pingo Doce da Rua da República. Também do Restaurante “Garfo d´Ouro”,
sito na Rua de Coimbra, começámos a receber, diariamente, sobras dos almoços. É de toda a
justiça, uma vez mais referenciar, para memória futura e como forma mínima de
agradecimento, declarar em ata que os apoios aos carenciados da Freguesia, nesta área, são
doados, atualmente, pelas seguintes entidades: Restaurante da Salmanha, Restaurante
Caçarola 1, Pingo Doce e Restaurante Garfo d´Ouro.
- Recebemos um agradecimento da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais pela
colaboração na administração da justiça;
- Também recebemos um agradecimento do General Luís Evangelista Esteves de Araújo,
Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas.
O Executivo da Junta de Freguesia repudiou os ataques descabelados e arruaceira do Sr. José
Elísio, na Assembleia Municipal. Sobre este assunto não mereceu mais qualquer perda de
tempo dado a falta de credibilidade política da pessoa em causa.
O executivo deliberou:
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- Apoiar o espetáculo promovido pelo tenor Luís Pinto, a realizar no CAE a 09 de junho,
com a aquisição de bilhetes no valor de 250,00 €;
- Apoiar a Assembleia Figueirense no espetáculo (“Dança no Tempo”) levado a efeito no dia
01 de maio, no CAE, com a aquisição de 30 bilhetes, no valor total de 150,00 €;
- Dado o estado de saúde da funcionária Dr.ª Sónia Cristina, atestado pela declaração escrita
da Dr.ª Anabela Inácio Pereira, conceder que usufrua de dispensa de horários de trabalho
com adaptabilidade (ao abrigo do art.º 48º do Dec.-Lei n.º 176/2008, de 14 de Setembro), por
ser portadora de doença crónica;
- Apoiar logisticamente uma feira de artesanato a promover em vários locais da freguesia;
- Ratificar um conjunto de apoios a famílias carenciadas, prestados de acordo com parecer e
regulamento específico, bem como a compra de alguns produtos congelados;
- Abertura de mais um turno no espaço net, dado o elevado número de fregueses
interessados, entre as 17h30 e as 19h00, ficando esse espaço isolado do resto do espaço da
sede pela porta que dá acesso ao atendimento público;
- Apoiar a “Festa da Sardinha”, a realizar no Coliseu Figueirense pela “Malta do Viso”, com
animação musical;
- Apoiar logisticamente a Galeria Magenta no “concurso de pintura ao vivo”, a realizar a 22
de junho;
- Apoiar o Grupo de Motards Amigos de São Julião em 80,00 € numa festa que irá promover
a favor dos Bombeiros Voluntários, no dia 10 de junho;
- Nomear o Sr. Carlos Pelicano como colaborador na aplicação da Medida 15 da RCM nº
12/2012, de 7 de Fevereiro: “Diagnóstico detalhado da situação arquivística do Estado –
Administração Local e Setor Público Empresarial;
- Apoiar, com a aquisição de 50 bilhetes, o espetáculo de teatro “A bela e o monstro” a
realizar, em 01 de junho, no CAE, no âmbito do Dia Mundial da Criança. Estes bilhetes, no
valor de 250,00 €, serão destinados a crianças provenientes de famílias carenciadas. A
organização oferecerá 50 bilhetes destinados aos adultos que acompanhem as crianças;
- Ainda no âmbito do Dia Mundial da Criança, apoiar um conjunto de atividades que irão
decorrer na Esplanada Silva Guimarães, entre as 10h00 e as 18h00, promovidas pela ACIFF;
- Marcar a próxima reunião do executivo para o dia 05 de junho, pelas 18h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 13.838,76 € (treze mil oitocentos e
trinta e oito euros e setenta e seis cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
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ATA NÚMERO NOVENTA E TRÊS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CINCO DE
JUNHO DE DOIS MIL E TREZE.
Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e treze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 08 de maio.
O executivo tomou conhecimento das seguintes ações:
- Estivemos na assinatura do Protocolo de Cooperação entre a Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género e a Câmara Municipal da Figueira da Foz, em 16 de maio;
- Em 24 de maio, participámos – conjuntamente com a instituição “CASA” – numa reunião,
na Câmara Municipal, onde ficaram definidas as condições como decorrerá a Feira das
Freguesias. A nossa autarquia estará representada pela CASA - Centro de Apoio aos Sem
Abrigo. Ficou acordado, nesta reunião – face às limitações de área -, que a Feira das
Freguesias atuará em dois períodos, com 9 Freguesias cada. Não obstante, no sorteio, a nossa
Freguesia ter ficado no segundo conjunto de freguesias (de 03 a 07 de julho), a solicitação da
freguesia de Buarcos, aceitámos trocar, pelo que, entre os dias 26 e 30 de junho a nossa
Freguesia está representada na Feira, conjuntamente com as Freguesias de Borda do Campo,
Brenha, Lavos, Moinhos da Gândara, Paião, Quiaios, Santana e Vila Verde;
- Cooperámos, em 01 de junho, na caminhada solidária “É tempo de caminhar” a favor da
família do polícia marítimo falecido, promovida pela “Associação Figueira com Sabor a
Mar”, bem como na iniciativa promovida pela ACIFF com vista às comemorações do Dia
Internacional da Criança, que decorreu no Meeting Point;
- Estivemos no encerramento das XXXVI Jornadas de Teatro Amador, promovidas pelos
Lions Clube da Figueira da Foz, no dia 02 de junho;
- Em 03 de junho participámos na apresentação das Festas da Cidade, no Posto de Turismo
da Av. 25 de Abril;
- Convidámos o grupo MODERP para atuar na Feira das Freguesias;
- Como tem vindo a ser tradicional, foi solicitado um local na Feira de São João para a
colocação de um stand da Freguesia a fim de ser utilizado pela Oficina Sénior, de 14 a 26 de
junho;
- O Executivo foi convidado a estar presente na entrega do Prémio Literário Dr.ª Cristina
Torres, no dia 07 de junho.
O executivo analisou as últimas informações decorrentes da denominada “Reforma
Administrativa”, nomeadamente o ofício nº 30/2013, datado de 11 de fevereiro e um e-mail,
datado de 28 de março, enviados pela Câmara Municipal à Sr.ª Secretária de Estado da
Administração Local e da Reforma Administrativa, tendo como motivo a “omissão de
referência às freguesias de São Julião e Brenha que deveriam constar da coluna A
(Freguesias a agregar) e a imprecisão relativamente às freguesias de Buarcos e das Alhadas
que estão na coluna C (Freguesias criadas por alteração de limites territoriais) quando
deveriam estar na coluna B (Freguesias criadas por agregação)”, quando da publicação da
Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro. Não obstante ter sido solicitada resposta com caráter de
urgência, ainda não foi obtida resposta por escrito. Todavia, a 02 de abril, o Dr. José Pedro,
membro do gabinete da Secretária de Estado à data, Dr.ª Ana Rita Barosa, informou
telefonicamente que “as questões das Freguesias continuavam a ser articuladas pela
Assembleia da República” e que “o facto de São Julião e Brenha não aparecerem designadas
nos anexos à Lei 11-A/2013, resultava do facto de não ser considerado como agregadas com
Buarcos e Alhadas respetivamente, mas ser considerado que Buarcos e Alhadas tinham sido
criadas por alteração de limites.” O executivo lamenta profundamente a falta de respeito
pelo Poder Local e a trapalhada resultante de uma denominada reforma, meramente políticopartidária. Mais se lamenta o próprio incumprimento de uma lei criada exclusivamente para
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levar por diante uma opção ao atropelo dos interesses das populações e sem a sua consulta e
participação. Quatro meses depois, porque não há uma resposta por escrito? Para se atingirem
determinados fins, nem a própria lei é respeitada. Os serventuários do governo nem as suas
próprias regras respeitam.
O Executivo congratulou-se com a decisão, por unanimidade, do Tribunal Constitucional que
considerou inconstitucional a criação das comunidades intermunicipais, comparadas a
autarquias locais, o que não está previsto na Constituição. A transferência de competências
das autarquias para as C.I.M., que também estava prevista nesta lei, colocava em causa a
autonomia dos órgãos municipais. As C.I.M. – de acordo com a disposição legal decretada
pelo governo – estariam, assim, a converterem-se em novas autarquias, sem legitimidade
democrática, à revelia do que a Constituição define (regiões, municípios e freguesias), com
poderes que são atribuídos aos municípios e criando um conjunto de lugares intermédios
excepcionalmente bem pagos. A atual lei das C.I.M. respeita os interesses dos municípios
associados, tem poucos anos de experiência e, portanto, está agora a consolidar-se. É, no
mínimo, uma atitude de bom senso manter a atual legislação em vigor. Sobre as normas que
permitiriam uma delegação de competências constitucionais, ou em branco, do Governo nas
autarquias locais, em eventual violação do princípio constitucional da legalidade - foi votada
por maioria e também no sentido da inconstitucionalidade, por violação da reserva de lei,
consagrada no n.º 2 do artigo 11. Essa delegação de competências tem que ser feita por lei,
não dando à administração central um poder discricionário, sem vinculação a uma lei prévia e
sem um conteúdo minimamente preciso.
Entre 29 de abril a 07 de junho, uma aluna da Esc. Dr. Bernardino Machado – Vera Mónica
Marinheiro Marques - fez um estágio não remunerado (FCT) com a duração de 180 horas, na
área da ação social. Findo este período, a aluna entregou, na escola, o respetivo Relatório de
Estágio. Entretanto, disponibilizou-se a fazer voluntariado nesta autarquia e nesta área.
O executivo deliberou:
- Ratificar um conjunto de apoios a famílias carenciadas, prestados de acordo com parecer e
regulamento específico, bem como a compra de alguns produtos alimentares;
- Adquirir uma lata de 20 litros de tinta branca para terminar os arranjos efetuados no antigo
edifício da PSP, na rua dos Bombeiros Voluntários;
- Conceder um apoio de 150,00 € ao FestiMaiorca, a decorrer entre 12 e 19 de julho, dado
que algumas atuações de agrupamentos folclóricos se irão fazer nesta autarquia;
- Participar na iniciativa “Vamos dar o litro”, promovida pelo Rotary Club da Figueira da
Foz, no dia 16 de junho, pelas 11 horas, a favor das famílias carenciadas;
- Preparar uma homenagem aos Lions Clube da Figueira da Foz, tendo como pano de fundo
as 36 edições das Jornadas de Teatro Amador;
- Solicitar ao Presidente da Assembleia de Freguesia a marcação da reunião ordinária deste
órgão para o dia 25 de junho;
- Conceder um apoio de 250,00 € à 27ª edição da Festa da Sardinha, que se realiza entre 27 e
29 de junho;
- Apoiar a publicação de um livro, da autoria do Dr. Carlos Eurico, sobre o Sr. Padre Manuel
da Silva, com a aquisição de 1 livro e uma verba de 250,00 €;
- Oferecer à Comissão organizadora do 41.º Convívio da Malta do Viso, material variado
relacionado com a autarquia;
- Iniciar, em 12 de junho, um conjunto de visitas a escolas, empresas e outras instituições no
sentido para além de agradecer toda a colaboração prestada ao longo do mandato nos
variados eventos que levámos a efeito, oferecer um conjunto de recordações da futura extinta
freguesia, para memória futura.
- Pagar o subsídio de férias aos colaboradores da autarquia, aprovando o seguinte despacho:
“A Junta de Freguesia de São Julião da Figueira da Foz, no uso da competência conferida
pela alínea d), do nº 1, do art.º 34º da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei 5A/2002, de 11 de Janeiro, determina que:
Nos termos do n.º 1, do art. 171.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas
(RCTFP), aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, “1 - O trabalhador tem direito
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a um período de férias remuneradas em cada ano civil.”.
O direito a férias reporta-se, em regra, ao trabalho prestado no ano civil anterior (cfr. n.º 4,
do art. 171.º do RCTFP), adquire-se com a celebração do contrato e vence-se no dia 01 de
Janeiro de cada ano civil, salvo nos casos previstos nos n.ºs 2 e 3 do art. 172.º do RCTFP.
No período das férias, o trabalhador tem direito à remuneração - correspondente à que
receberia se estivesse em serviço efetivo, com exceção do subsídio de refeição e ao subsídio
de férias.
O valor do subsídio de férias equivale a um mês de remuneração base mensal e deve ser
pago, por inteiro, no mês de junho de cada ano ou, se a aquisição do respetivo direito
ocorrer em momento posterior, em conjunto com a remuneração mensal do mês anterior ao
do gozo das férias (cfr. art. 208.º do RCTFP).
Sucede que, a Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (LOE para 2013), veio estabelecer, no
seu art. 29.º, a suspensão do pagamento de subsídio de férias ou equivalente.
No entanto, o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 187/2013 declarou a
inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, do art.º 29.º da LOE para 2013, por
violação do princípio da igualdade, consagrado no art. 13.º da Constituição da República
Portuguesa (CRP).
A declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral produz efeitos desde a
entrada em vigor da norma declarada inconstitucional e determina a repristinação das
normas que ela, eventualmente, haja revogado (cfr. n.º 1, do at. 282.º da CRP).
Em face do exposto, e não tendo, até à presente data, o legislador determinando outra forma
e data para o pagamento do subsídio de férias, conclui-se que serão aplicáveis aos
trabalhadores em funções públicas as disposições legais constantes no RCTFP.
Assim, o subsídio de férias, a não ser que entretanto seja aprovada norma legal que
disponha em sentido contrário, deverá ser pago aos trabalhadores, por inteiro, no mês de
junho de 2013 ou, em conjunto com a remuneração mensal do mês anterior ao do gozo das
férias, quando a aquisição do respetivo direito ocorrer em momento posterior.
Cumpre ainda referir que, o legislador no RCTFP não prevê a possibilidade de as partes
(entidade empregadora pública e trabalhador em funções públicas) acordarem uma outra
forma e momento para o pagamento do subsídio de férias, contrariamente ao que sucede no
art. 264.º, do Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro.
Assim, conclui-se que, no período das férias, o trabalhador em funções públicas tem direito à
remuneração, que corresponde à que receberia se estivesse em serviço efetivo, com exceção
do subsídio de refeição, e ao subsídio de férias de valor igual a um mês de remuneração base
mensal.
Tendo em consideração, a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral
do art. 29.º da LOE para 2013 (“Suspensão do pagamento de subsídio de férias ou
equivalente”) e a não aprovação, até à presente data, de norma legal que disponha em
sentido contrário, o subsídio de férias deverá ser pago aos trabalhadores em funções
públicas, por inteiro, no mês de junho de 2013 ou, em conjunto com a remuneração mensal
do mês anterior ao do gozo das férias, quando a aquisição do respetivo direito ocorrer em
momento posterior.
Verifica-se ainda que, no que respeita às autarquias locais, não cabe ao Governo interferir
nas decisões dos seus órgãos próprios. Nos termos da Constituição, cabe a cada Autarquia
Local a responsabilidade administrativa de decidir sobre o processamento do pagamento
dos subsídios aos respetivos trabalhadores.
Uma vez que não se encontra suspenso o pagamento do subsídio de férias devem ser
aplicadas as tabelas previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, do Despacho n.º 796-B/2013, de
14 de Janeiro, sem prejuízo dos ajustamentos a realizar no que respeita à retenção de IRS
com efeitos a 01 de janeiro de 2013.
- Nos termos legais, com base na autonomia administrativa e financeira da Autarquia e por
constituir um direito dos trabalhadores, a Junta de Freguesia por deliberação de 05/06/2013,
determinou que, o pagamento do subsídio de férias, sem embargo de futuros ajustamentos em
sede de IRS, seja realizado juntamente com a remuneração, no dia 25 de junho de 2013”.
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- Marcar a próxima reunião do executivo para o dia 20 de junho, pelas 18h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 4.892,20 € (quatro mil oitocentos e
noventa e dois euros e vinte cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas Ordens de
Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de abril de 2013, nos quais
se registam um total da receita de 62.776,26 € (sessenta e dois mil setecentos e setenta e seis
euros e vinte e seis cêntimos) e total de encargos de 40.150,95 € (quarenta mil cento e
cinquenta euros e noventa e cinco cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e
operações de tesouraria efetiva o saldo líquido de 102.245,55 € (cento e dois mil duzentos e
quarenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO NOVENTA E QUATRO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE
JUNHO DE DOIS MIL E TREZE.
Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e treze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 05 de junho.
O executivo tomou conhecimento das seguintes ações:
- Recebemos a visita do Sr. Comandante da PSP que veio apresentar cumprimentos. A visita
também foi aproveitada para troca de informações;
- O Executivo esteve presente na entrega do Prémio Literário Dr.ª Cristina Torres, no dia 07
de junho;
- O stand da Oficina Sénior, que inicialmente devia estar colocado na Feira de S. João, foi
colocado à entrada do pavilhão onde se irá desenrolar a Feira das Freguesia, onde
permanecerá até ao seu final, de acordo entre todas as partes;
- O Executivo irá estar presente nas reuniões da Eco escola que se irão realizar a 21 de junho
na Escola das Abadias e no Jardim-Escola Conde de Ferreira;
- Fomos convocados para uma reunião da CLAS, a realizar em 26 de junho;
- Foi solicitada uma reunião com a Figueira Dómus para o dia 26 de junho;
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- Fruto da iniciativa “Vamos dar o litro”, promovida pelo Rotary Club da Figueira da Foz, no
passado dia 16 de junho, recebemos um número valioso de apoios alimentares;
- Estivemos na apresentação do FestiMaiorca e na abertura oficial da Piscina.
O Executivo deliberou:
- Apoiar o FITAFF (Festival de Tunas), com 6 litografias e 150,00 €;
- Convocar a Comissão Social de Freguesia para o dia 03 de julho;
- Oferecer um almoço aos carenciados da freguesia no INTEP, no âmbito das Festas da
Cidade, no dia 27 de junho;
- Ratificar um conjunto de apoios a famílias carenciadas, prestados de acordo com parecer e
regulamento específico, bem como a compra de alguns produtos alimentares;
- Após análise da situação, estudar programas de estágio profissional para colaboradores com
esta autarquia, nomeadamente no que respeita a Cláudia Margarida Frazão e Vera Mónica
Marinheiro Marques;
- Solicitar a inclusão de um ponto na Ordem de Trabalhos da próxima Assembleia de
Freguesia respeitante a uma intenção de parceria entre o Projeto Recriar Vivência, do GIS e a
JFSJ, no âmbito do Programa Operacional de Respostas Integradas do território Figueira da
Foz;
- Aprovar uma publicidade no Diário de Coimbra, no valor de 100,00 €;
- Programar uma exposição do pintor Mário Silva, no âmbito das comemorações das lutas
liberais/Homenagem a Fernandes Tomás, a inaugurar a 16 de agosto. Também neste âmbito e
no de animação de verão, iremos programar um evento, a realizar a 24 de agosto, com a
participação do artista Carlos Alberto Moniz, no CAE.;
- Fazer a próxima reunião do Executivo a 08 de julho, pelas 18h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 12.449,62 € (doze mil quatrocentos
e quarenta e nove euros e sessenta e dois cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
Ordens de Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de maio de 2013, nos quais
se registam um total da receita de 65.644,43 € (sessenta e cinco mil seiscentos e quarenta e
quatro euros e quarenta e três cêntimos) e total de encargos de 53.231,61 € (cinquenta e três
mil duzentos e trinta e um euros e sessenta e um cêntimos), que com o saldo da gerência
anterior e operações de tesouraria efetiva o saldo líquido de 92.459,71 € (noventa e dois mil
quatrocentos e cinquenta e nove euros e setenta e um cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
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ATA NÚMERO NOVENTA E CINCO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OITO DE
JULHO DE DOIS MIL E TREZE.
Aos oito dias do mês de julho de dois mil e treze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 20 de junho.
O executivo tomou conhecimento das seguintes ações:
- No âmbito de apresentação de cumprimentos e agradecimento pela colaboração prestada
durante o mandato, estivemos nas Escolas Dr. Bernardino Machado e Dr. João de Barros, na
empresa Saint-Gobain e no escritório do Sr. Fernando Alves do Vale;
- Estivemos nas reuniões da Eco-Escola nas Abadias e Conde de Ferreira, no dia 21 de junho;
- Em 22 de junho estivemos na abertura do 1º concurso de pintura ao vivo - Prémio Magenta;
- Participámos na cerimónia de entrega de distinções a coletividades, cidadãos e empresas, no
CAE, e na inauguração da requalificação do Mercado Municipal, em 24 de junho;
- A 26 de junho participámos na reunião da CLAS e na abertura da Feira das Freguesias;
- Em 27 de junho, no âmbito das festas da cidade decorreu o almoço convívio de carenciados
da Freguesia, oferecido por esta autarquia e confecionado pelos alunos do INTEP;
- Em 28 de junho estivemos na cerimónia do içar das bandeiras Azul, da Praia Acessível e da
Qualidade Ouro e estivemos, ainda, reunidos com a Figueira Domus;
- Em 03 de julho decorreu mais uma reunião da Comissão Social de Freguesia;
- A 04 de julho estivemos na gala da Magenta;
- A 06 de julho estivemos na sessão solene comemorativa dos 171 anos da Sociedade
Filarmónica Figueirense;
- Em 07 de julho estivemos na inauguração da remodelação das instalações da CASA;
- Fomos convidados para a inauguração da Sede da IPSS “A Barca da Vida”, a realizar a 12
de julho, pelas 16h30;
- A, 15 de julho irá decorrer uma reunião da Comissão Local de Ação Social CLAS;
- Fomos convidados para o jubileu do Sr. Cónego Veríssimo, que se realizará a 28 de julho;
O executivo deliberou:
- Ratificar um conjunto de apoios a famílias carenciadas, prestados de acordo com parecer e
regulamento específico, bem como a compra de alguns produtos alimentares;
- Aprovar a feitura de um programa “A autarquia em sua casa”, produzido pela empresa
Norte TV, no valor de 150,00 € mais IVA;
- Oferecer um espetáculo, no CAE, em Setembro, com Carlos Alberto Moniz;
- Fazer a próxima reunião do Executivo a 24 de julho, pelas 18h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 4.663,63 € (quatro mil seiscentos e
sessenta e três euros e sessenta e três cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
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Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO NOVENTA E SEIS – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E
QUATRO DE JULHO DE DOIS MIL E TREZE.
Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e treze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 08 de julho.
O executivo tomou conhecimento das seguintes ações:
- Estivemos na inauguração da nova Sede da IPSS “A Barca da Vida”, que se realizou a 12
de julho;
- A 13 de julho estivemos presentes no almoço promovido pela Sociedade Filarmónica
Figueirense;
- Participámos, em 15 de julho, na reunião da Comissão Local de Ação Social (CLAS);
- Dia 19 reunimos com a chefe de Divisão da Cultura da Câmara Municipal;
- Fomos entrevistados pela, Norte TV, para o programa “A autarquia em sua casa”.
O executivo tomou conhecimento da resposta da presidente da Assembleia da República a
uma questão colocada por este executivo e por sugestão da Assembleia de Freguesia, pelo
fato de no Anexo I à Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro, se ter detetado a omissão de
referência às freguesias de São Julião e Brenha. A senhora presidente informou que “… cabe
ao “braço executivo” a sequência de todo o processo” e que “… enviei ao Secretário de
Estado da Administração Local cópia da sua carta e solicitei-lhe a maior atenção.”
Igualmente tomámos conhecimento – através de uma circular da Comissão Nacional de
Eleições, datada de 9 de julho – de esclarecimentos sobre a intervenção dos atuais órgãos das
freguesias e dos procedimentos no que respeita ao recenseamento eleitoral e respetiva
incidência no processo de candidatura.
O executivo deliberou:
- Ratificar um conjunto de apoios a famílias carenciadas, prestados de acordo com parecer e
regulamento específico, bem como a compra de alguns produtos alimentares;
- Fazer a limpeza e pintura dos candeeiros públicos que se encontram na Praça 8 de Maio;
- Programar uma excursão, destinada aos seniores e carenciados da freguesia, ao Museu do
Ar (Granja do Marquês), à aldeia típica de José Franco (Sobreiro) e Convento de Mafra, a
realizar a 14 de agosto;
- Adquirir bilhetes para o espetáculo de fados promovido pela Sociedade Filarmónica
Figueirense, a realizar a 27 de julho, como forma de apoio a esta coletividade. Os bilhetes
serão oferecidos a famílias de carenciados. O Secretário do Executivo não tomou parte na
votação deste ponto;
- Fazer a limpeza na casa de um freguês, a qual se encontrava num estado deplorável não só
para o utente como para a saúde pública;
- Analisada a necessidade de dar continuidade ao trabalho de âmbito social que a autarquia
tem vindo a desenvolver, submeter duas candidaturas ao IEFP;
- Adquirir, 30 conjuntos de postais ilustrados, à empresa Jorge Dias, no valor de 240,00€;
- Aprovar uma alteração orçamental face a rubricas com dotação insuficiente;
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- Aprovar uma faixa publicitária à praia da Figueira, no Diário de Coimbra, no valor de
70,00 € mais IVA;
- Fazer a próxima reunião do Executivo a 7 de agosto, pelas 18h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 9.370,78 € (nove mil trezentos e
setenta euros e setenta e oito cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas Ordens de
Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 30 de junho de 2013, nos
quais se registam um total da receita de 68.666,12 € (sessenta e oito mil seiscentos e sessenta
e seis euros e doze cêntimos) e total de encargos de 67.917,73 € (sessenta e sete mil
novecentos e dezassete euros e setenta e três cêntimos), que com o saldo da gerência anterior
e operações de tesouraria efetiva o saldo líquido de 81.431,01 € (oitenta e um mil
quatrocentos e trinta e um euros e um cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO NOVENTA E SETE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETE DE
AGOSTO DE DOIS MIL E TREZE.
Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e treze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 24 de julho.
O executivo tomou conhecimento das seguintes ações:
- Foi solicitado às Águas da Figueira, SA, o arranjo do fontanário sito no largo de São João
do Vale;
- Face a um conjunto de situações relacionadas com o ambiente e a degradação de algumas
artérias, solicitámos a intervenção dos serviços camarários, através dos respetivos
vereadores;
- A 27 de julho estivemos na festa promovida pela Sociedade Filarmónica Figueirense em
que foi feira uma homenagem à Junta de Freguesia de São Julião da Figueira da Foz;
- Em 28 de julho fizemo-nos representar – através do Presidente da Junta - no jubileu do Sr.
Cónego Veríssimo;
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- A 01 de agosto tivemos uma reunião preparatória com dois membros da Comissão
Instaladora da futura Freguesia;
- Recebemos um ofício da Comissão Instaladora da Freguesia de Buarcos para uma reunião a
13 de agosto na sede da Junta de Freguesia de Buarcos, pelas 19h00;
- Foi dada conta da situação da excursão a realizar em 14 de agosto, promovida por esta
autarquia.
O executivo deliberou:
- Congratular-se com a arte urbana realizados por alguns artistas murais (grafiteiros), por
altura do “fusing culture experience – Figueira da Foz”, que deram vida a alguns locais da
nossa cidade;
- Ratificar um conjunto de apoios a famílias carenciadas, prestados de acordo com parecer e
regulamento específico, bem como a compra de alguns produtos alimentares;
- Solicitar, com caráter de urgência, apoio da Câmara Municipal para a limpeza do Largo da
Amizade, no Bairro da Bela Vista, e a abertura de 5 buracos para a plantação de 5 árvores.
As árvores serão oferecidas e já adquiridas pela Junta de Freguesia;
- Oferecer monografias da Freguesia a um conjunto de entidades e instituições como modo
de divulgação e preservação histórica desta autarquia – que irá ser extinta – e como forma de
agradecimento pela colaboração dada ao longo do mandato nos vários eventos que foram
feitos a favor dos mais desfavorecidos da Freguesia;
- Atribuir um apoio de 200,00€ ao Convívio da Malta do Viso, que se realiza a 15 de
Agosto;
- Solidarizar-se com a campanha a favor da menina Margarida Ribeiro Carvalho,
constituindo um ponto de recolha de artigos recicláveis, nas instalações da sede da Junta de
Freguesia, e apoiar a divulgação dessa campanha, bem como patrocinar o espetáculo com
Carlos Alberto Moniz, no CAE, a 07 de setembro.
- Fazer a próxima reunião do Executivo a 21 de agosto, pelas 18h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 5.284,47 € (cinco mil duzentos e
oitenta e quatro euros e quarenta e sete cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO NOVENTA E OITO – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E UM DE
AGOSTO DE DOIS MIL E TREZE.
Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e treze, na sede da Junta de Freguesia de
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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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 07 de agosto.
O executivo tomou conhecimento das seguintes ações:
- Da satisfação unânime dos fregueses que participaram na excursão realizada em 14 de
agosto;
- De um pedido de parecer, junto da ANAFRE e da CCDRC, sobre a liquidação das contas
das freguesias extintas;
- A 15 de agosto estivemos presentes na homenagem e entrega da medalha de Mérito Social
do Concelho ao Padre Manuel Silva;
- Em 16 de agosto inaugurámos uma exposição de pintura do Mestre Mário Silva, na
Assembleia Figueirense, tendo sido prestada homenagem a este artista, com a participação
do Presidente da Câmara, Dr.ª Teresa Coimbra, Dr. António Arnaut, Dr. Carlos Carranca e o
crítico de arte, Dr. José Luís Ferreira.
- Foi solicitada, à PSP, informação sobre o andamento da investigação ao roubo que ocorreu
na arrecadação que a autarquia possui no edifício da ex-PSP, de onde foram roubadas – por
arrombamento das janelas - duas ventoinhas elétricas e uma moto-roçadora.
O executivo deliberou:
- Tendo sido, desde há muito tempo, abordada a situação sem que tenha sido resolvida,
promover a elaboração do inventário integral e atualizado da autarquia, o mais tardar até 20
de setembro, uma vez que é desconhecida a existência de qualquer inventário anterior;
- Conceder um apoio, a título excecional, à Sociedade Filarmónica 10 de Agosto no valor de
200,00 €;
- Atribuir um apoio de 100,00 € à Magenta destinado a um concurso de fotografia a realizar
em outubro;
- Ratificar um conjunto de apoios a famílias carenciadas, prestados de acordo com parecer e
regulamento específico, bem como a compra de produtos alimentares;
- Fazer a próxima reunião do Executivo a 03 de setembro, pelas 18h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 6.234,28 € (seis mil duzentos e
trinta e quatro euros e vinte e oito cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
Ordens de Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de julho de 2013, nos quais
se registam um total da receita de 96.109,26 € (noventa e seis mil cento e nove euros e vinte
e seis cêntimos) e total de encargos de 81.609,81 € (oitenta e um mil seiscentos e nove euros
e oitenta e um cêntimos), que com o saldo da gerência anterior e operações de tesouraria
efetiva o saldo líquido de 94.199,66 € (noventa e quatro mil cento e noventa e nove euros e
sessenta e seis cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
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Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO NOVENTA E NOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03 DE
SETEMBRO DE DOIS MIL E TREZE.
Aos três dias do mês de setembro de dois mil e treze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 21 de agosto.
O executivo tomou conhecimento das seguintes ações:
- Estivemos presentes na inauguração dos dois campos de futebol com piso sintético, no
passado dia 31 de agosto, no complexo José Bento Pessoa;
- Recebemos, do IEFP, comunicação relacionada com a aprovação das duas candidaturas
apresentadas, no âmbito do Programa Estágios Profissionais e do Programa Passaporte
Emprego;
- Face às várias solicitações de moradores na área e à demora das Águas da Figueira, S.A.
em resolverem o assunto, tomámos a iniciativa do arranjo da torneira do fontanário sito no
largo de São João do Vale;
- A sede da Junta de Freguesia estará aberta no dia 11 de setembro, a partir das 21h00 a fim
dos representantes dos partidos e dos grupos de cidadãos intervenientes no próximo ato
eleitoral, devidamente credenciados, reunirem para a designação dos membros das secções
de voto.
- Convite do Clube Náutico da Figueira da Foz, em 8 de setembro, para a distribuição de
prémios do 9º Campeonato de Portugal de infantis.
O Executivo programou o espetáculo a realizar a 7 de setembro, pelas 22h00, a favor da
Margarida, no grande auditório do CAE, com a participação do grupo BWS - da Associação
Cultural e Recreativa do Bom Sucesso – e de Carlos Alberto Moniz. As entradas no valor de
5,00 € reverterão integralmente a favor da causa.
O Executivo deliberou:
- Atribuir um apoio à Assembleia Figueirense no valor de 250,00 €. Como habitualmente,
nestas situações, o Secretário do Executivo não participou na votação por ser associado
daquela instituição;
- Atribuir um apoio ao Clube Náutico da Figueira da Foz no valor de 250,00 € e seis
litografias;
- Ratificar um conjunto de apoios a famílias carenciadas, prestados de acordo com parecer e
regulamento específico, bem como a compra de produtos alimentares;
- Apoiar – logisticamente e com o pagamento do panfleto de propaganda do evento que
custará cerca de 30,00 € – o Grupo Motard “Amigos de São Julião”, na 6.ª Concentração
Motard, que se realizará a 21/22 de setembro;
- Solicitar ao Presidente da Assembleia de Freguesia a marcação para 16 de setembro da
próxima reunião ordinária da Assembleia de Freguesia;
- Fazer a próxima reunião do Executivo a 25 de setembro, pelas 18h00.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 7.143,38 € (sete mil cento e
quarenta e três euros e trinta e oito cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
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documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO CEM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E CINCO DE
SETEMBRO DE DOIS MIL E TREZE.
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e treze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 03 de setembro.
O executivo tomou conhecimento de que a Comissão Instaladora da Freguesia de Buarcos
foi informada de que a Junta de Freguesia de São Julião da Figueira da Foz não possui
dívidas nem tem processos em juízo e que, em ofício datado de 13 de agosto, a referida
Comissão foi informada dos contratos outorgados (incluindo quadro de pessoal) e da relação
de Parcerias e Protocolos existentes.
O executivo tomou conhecimento das seguintes ações:
- Estivemos presentes nas comemorações do 131.º aniversário da cidade da Figueira da Foz;
- Vamos entregar ao Sr. Fausto Nuno Carvalho – pai da Margarida – a importância de
775,00 €, correspondente ao total da receita arrecadada no espetáculo realizado no dia 07 de
setembro;
- Solicitámos, junto dos serviços competentes da Câmara Municipal, um conjunto de
arranjos.
O executivo tomou conhecimento do acidente ocorrido com a carrinha da autarquia, na tarde
deste dia, que provocou alguns danos, provocado por derrapagem e embate num talude. Irão
ser pedidos orçamentos para o arranjo da carrinha.
O Executivo deliberou:
- Aprovar o Inventário da autarquia;
- Perante as incongruências de instruções e a falta de esclarecimento cabal sobre assuntos
concretos, fazer um Mapa de Controlo Orçamental de Receitas e de Despesas referentes a 30
de setembro, o qual dará a situação económico-financeira da autarquia naquela data sem que
se crie um vazio orçamental até à tomada de posse dos novos autarcas;
- Aprovar uma alteração orçamental destinada à liquidação da fatura de reparação da viatura
da Junta, que sofreu um acidente ao serviço da mesma, em virtude da rubrica respetiva não
estar suficientemente dotada;
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- Face à falta de uma viatura para o apoio social diário – especialmente para recolha de
alimentos -, alugar uma carrinha enquanto a viatura da autarquia estiver a ser reparada, caso
se torne necessário ou, em alternativa, o pagamento da gasolina da viatura que for colocada à
disposição da autarquia;
- Aprovar um voto de agradecimento a Tchum Nhu Lien, pela oferta de um quadro da sua
autoria;
- Ratificar um conjunto de apoios a famílias carenciadas, prestados de acordo com parecer e
regulamento específico, bem como a compra de produtos alimentares, extensivos até 27 de
setembro;
- Oferecer à Escola Rui Martins uma mesa de mistura Yamaha MG124C e tripé microfone
165 cm Max MS1400BK destinado ao apoio de aulas de música da escola, no valor de
244,00 € + IVA;
- Atribuir um apoio de 200,00 € à Assembleia Figueirense, conforme sua solicitação escrita.
Como habitualmente, nestas situações, o Secretário do Executivo não participou na votação
por ser associado daquela instituição;
- Ratificar os contratos correspondentes às duas candidaturas apresentadas no IEFP, no
âmbito do Programa Estágios Profissionais e do Programa Passaporte Emprego;
- Solicitar ao Presidente da Assembleia de Freguesia a marcação para 08 de outubro da
próxima reunião extraordinária da Assembleia de Freguesia;
- Aprovar a presente ata e marcar a próxima reunião para o dia 01 de outubro, pelas 18h00
para, fundamentalmente, aprovar o Mapa de Controlo Orçamental de Receitas e de
Despesas.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 8.914,82 € (oito mil novecentos e
catorze euros e oitenta e dois cêntimos), das quais foram presentes os respetivos documentos
justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas Ordens de
Pagamento.
FINANÇAS - Foram presentes os Balancetes referentes ao dia 31 de agosto de 2013, nos
quais se registam um total da receita de 97.387,88 € (noventa e sete mil trezentos e oitenta e
sete euros e oitenta e oito cêntimos) e total de encargos de 91.922,33 € (noventa e um mil
novecentos e vinte e dois euros e trinta e três cêntimos), que com o saldo da gerência anterior
e operações de tesouraria efetiva o saldo líquido de 85.162,94 € (oitenta e cinco mil cento e
sessenta e dois euros e noventa e quatro cêntimos).
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser
assinada por todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira
ATA NÚMERO CENTO E UM – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE UM DE OUTUBRO
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DE DOIS MIL E TREZE.
Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e treze, 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 Fernando Góis Moço - Presidente,
Herculano Ramos Rocha – Secretário, Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra –
Tesoureira e Natália Sofia Fernandes de Oliveira – Vogal.
O executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos e/ou ações:
- As eleições autárquicas que se realizaram em 29 de setembro decorreram com a
normalidade habitual e elevado espírito cívico, cujos resultados, no âmbito da área da
Freguesia de São Julião da Figueira da Foz, foram os seguintes:

Eleitores
Brancos
Nulos
PS
Somos
Figueira
CDU
BE
PCTP-MRPP
Votantes

Câmara
Municipal
9.689
253 6,1%
166 4,0%
1.725 41,6%

Assembl.
Municipal
9.689
284 6,9%
176 4,2%
1.518 36,6%

1.427
402
122
48
4.143

1.425 34,4% 1.480 35,7%
553 13,3% 517 12,5%
187 4,5% 173 4,2%

34,4%
9,7%
2,9%
1,2%
42,8%

Assembl.
Freguesia
9.689
275 6,6%
199 4,8%
1.499 36,2%

4.143 42,8% 4.143 42,8%

- Do Mapa de Controlo Orçamental de Receitas e de Despesas da autarquia com data
referente ao final do mês de setembro, o qual foi aprovado e será colocado à apreciação da
Assembleia de Freguesia de 08 de outubro;
- Da inauguração da exposição da Magenta, no CAE, a 01 de outubro, onde estivemos
presentes;
- Ratificámos um conjunto de apoios a famílias carenciadas, prestados de acordo com
parecer e regulamento específico, bem como a compra de produtos alimentares. Sobre este
assunto, o Executivo continuará a prestar apoio – dentro das disposições constantes do
Regulamento específico – até à tomada de posse do futuro Executivo eleito em 29 de
setembro;
- Do orçamento para arranjo do carro, no valor de 4.839,30 €;
- O Grupo Sénior convidou o Executivo para um convívio a realizar a 03 de outubro, a
decorrer na Sociedade Filarmónica Figueirense.
O Executivo tomou, ainda, conhecimento dos seguintes assuntos que irão ser transmitidos ao
futuro elenco autárquico:
1. Dívidas e Processos em juízo:
- A autarquia não possui quaisquer dívidas ou processos em juízo.
2. Contratos outorgados:
- A autarquia possui Contratos de Assistência “Globalsoft” de Software, para prestação de
assistência:
- Com a WinVenc (Vencimentos), assinado em 31.12.2004;
- Com a WinPocalJ (POCAL Simplificado), assinado em 31.12.2004;
- Com a WinLic (Licenças de Canídeos), assinado em 31.12.2004;
- Com a WinInvent (Inventário Público), assinado em 31.12.2004;
- Plataforma Freguesia Global, assinado em 01.03.2009.
- Contrato com o I.E.F.P. no âmbito do Programa Estágios Profissionais, assinado em 20 de
setembro de 2013, com Cláudia Margarida Barreto dos Santos de Aguiar Frazão;
- Contrato com o I.E.F.P. no âmbito do Programa Passaporte Emprego, assinado em 13 de
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setembro de 2013, com Vera Mónica Marinheiro Marques;
- Com a EDP;
- Com as Águas da Figueira, S.A.;
- Com a PT;
- Com a Óptimos;
- Com a C.G.D. (Agência da Figueira da Foz);
- Com a Via Verde.
3. Quadro de Pessoal:
- O Mapa de Pessoal da autarquia é composto por 2 Técnicos Superiores – nas áreas da
Contabilidade e Serviço Social – e 1 Assistente Técnico.
4. Parcerias, Protocolos e Apoios:
- Assinámos, com o IEFP, dois contratos no âmbito do Programa Passaporte Emprego e do
Programa Estágios Profissionais, criando mais dois postos de trabalho pelo prazo de um ano;
- Possui várias Parcerias e/ou Protocolos, nomeadamente:
- Com a Câmara Municipal, no âmbito da criação da Oficina Sénior de São Julião, assinado
em 12.07.2005;
- Com a Câmara Municipal, no âmbito da Bolsa de Voluntariado;
- Com a Câmara Municipal, no âmbito da colocação e manutenção da sinalização
toponímica, assinado em 10.07.2003;
- Com o Clube Náutico da Figueira da Foz, para a cedência de instalações na Sede a fim de
ministrar exames de cursos de navegadores de recreio, assinado em 28.12.2005;
- Com o Instituto de Reinserção Social, no âmbito de prestação de trabalho não remunerado
face a sanções ou deveres/injunções penais (Trabalho a Favor da Comunidade), assinado em
03.05.2004;
- Com a FigueirArte - MAGENTA, destinado a serem levadas a efeito exposições de pintura,
assinado em 21.02.2008;
- Com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, referente à apresentação quinzenal
de desempregados inscritos no Centro de Emprego da Figueira da Foz, assinado em
01.01.2011:
- Com a Associação de Solidariedade “Viver em Alegria”, no âmbito do projeto de ação
social CAFAP (Centro de Apoio Familiar e Acolhimento Parental), assinado em fevereiro de
2011;
- Com a Delegação da Figueira da Foz da Cruz Vermelha, no âmbito da violência doméstica;
- Com a Misericórdia - Obra da Figueira, no âmbito do apoio aos help-phones;
- Com a C.A.S.A. (Centro de Apoio aos Sem Abrigo) na cedência de uma sala – à quintafeira após as 19hh30 – para distribuição de alimentação e roupa;
- Intenção de Parceria com o Projeto “Recriar Vivências” do Grupo Instrução e Sport;
- Recebemos apoios alimentares diários dos restaurantes Garfo d`Ouro e Quinta da
Salmanha;
- Somos membros do CLAS (Conselho Local de Ação Social).
Finalmente, o Executivo fez uma breve análise ao mandato, considerando que, globalmente,
foi bastante positivo não obstante alguns acidentes de percurso completamente alheios à
vontade de quem, de forma desinteressada e espírito cívico, se dedicou de alma e coração ao
bem estar e qualidade de vida de toda uma população e preservação das riquezas naturais de
uma Freguesia que alguns figueirenses – culturalmente analfabetos e de profundo egoísmo
político-partidário – destruíram.
CONTAS DE LIQUIDAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JULIÃO DA
FIGUEIRA DA FOZ, REFERENTE AO PERÍODO DE UM DE JANEIRO A TRNTA DE
SETEMBRO DE DOIS MIL E TREZE - Foi presente a conta da responsabilidade do
Tesoureiro, devidamente organizada e documentada, respeitante à gerência de um de janeiro
a trinta de setembro de dois mil e treze, pela qual se verifica que o total da RECEITA
cobrada foi de € 98.247,39 (noventa e oito mil duzentos e quarenta e sete euros e trinta e
nove cêntimos), que com o saldo de dotações orçamentais da gerência anterior no valor de €
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78.401,22 (setenta e oito mil quatrocentos e um euros e vinte e dois cêntimos), totaliza uma
receita de € 176.648,61 (cento e setenta e seis mil seiscentos e quarenta e oito euros e
sessenta e um cêntimos). Sendo o total da DESPESA efetuada no valor de € 107.524,45
(cento e sete mil quinhentos e vinte e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos), resulta um
SALDO em numerário de € 69.124,16 (sessenta e nove mil cento e vinte e quatro euros e
dezasseis cêntimos), que transita para a nova freguesia.
Foi também presente a Conta Geral de Operações de Tesouraria, referente ao mesmo
período apresentando um movimento anual de entradas de € 8.038,03 (oito mil e trinta e oito
euros e três cêntimos), que com o saldo do ano anterior no valor de € 987,57 (novecentos e
oitenta e sete euros e cinquenta e sete cêntimos), totaliza uma receita de € 9.025,60 (nove mil
e vinte cinco euros e sessenta cêntimos), sendo o montante anual de saídas de € 7.579,60
(sete mil quinhentos e setenta e nove euros e sessenta cêntimos), resulta um saldo que
transita para a nova freguesia no valor de € 1.446,00 (mil quatrocentos e quarenta e seis
euros).
Na sequência de todas as trocas de informações havidas o Executivo, por unanimidade,
deliberou aprovar as Contas de Liquidação da Junta de Freguesia relativa ao ano de dois mil
e treze e, submetê-la, nos termos da Lei, à aprovação da Assembleia de Freguesia.
De salientar, no entanto, de que os titulares dos órgãos da freguesia mantêm-se em
funções com as competências, os direitos e os deveres respetivos, até à instalação dos novos
órgãos. Mesmo havendo uma nova entidade jurídica, assim o exige o princípio da
continuidade, vertido legalmente no artigo 80.º da Lei n.º 169/99, que determina que “os
titulares dos órgãos das autarquias locais servem pelo período do mandato e mantêm-se em
funções até serem legalmente substituídos”.
PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Foram autorizados, por deliberação do Executivo na
presente sessão, o pagamento de despesas no montante de 15.398,16 € (quinze mil trezentos e
noventa e oito euros e dezasseis cêntimos), das quais foram presentes os respetivos
documentos justificativos e que serão remetidos à contabilidade para emissão das respetivas
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 ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que foi aprovada
todos os membros presentes.
Presidente: Fernando Góis Moço
Secretário: Herculano Ramos Rocha
Tesoureira: Maria Teresa de Oliveira Ferreira Coimbra
Vogal: Natália Sofia Fernandes de Oliveira

