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----------------------ATA

DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA---------------

---------------------------------------------DE 20 DE MAIO DE 2015----------------------------------Ao vigésimo dia do mês de maio do ano de dois mil e quinze, reuniu extraordinariamente a
Assembleia de Freguesia de Avanca, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, no Edifício
Sede da Junta de Freguesia, com o seguinte ponto único na sua ordem de trabalhos: ----------Análise e votação da “Adenda ao Contrato Interadministrativo 03/2015 – Anexo II”. ---O grupo do PS solicitou ao senhor Presidente da Mesa a substituição do senhor deputado José
Amaral Martins, pelo senhor Belmiro Daniel Pinto da Silva (anexo 1); a substituição da
senhora deputada Maria Teresa Valente de Matos, pela senhora Maria Cristina Resende Pinto
(anexo 2); e a substituição da senhora deputada Soraia Raquel Valente da Silva, pelo senhor
Magno Justiniano Chaves da Fonseca (anexo 3); tendo sido aceites todos estes pedidos de
substituição. -----------------------------------------------------------------------------------------Depois de aberta a sessão o senhor Presidente da Assembleia, Eng.º. José António Costa,
endereçou a todos os membros da Assembleia, o convite da PACOPAR, para que esta se faça
representar no Programa Portas Abertas. --------------------------------------------------------------Dada a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia, este saudou os membros da
Assembleia, do executivo da Junta, o público presente e, muito em especial, a presença do
senhor Vice-presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Eng.º Adolfo Vidal, tecendo
alguns elogios ao atual Executivo do Município pelo empenho demonstrado em levar a cabo
algumas obras de beneficiação da e para a Freguesia de Avanca (anexo 4). ---------------------O senhor Vice-presidente da Câmara começou por agradecer o convite da Junta de Freguesia
para estar presente nesta Assembleia, sublinhando a saudável interligação que tem existido
entre a Câmara Municipal de Estarreja e a Junta de Freguesia de Avanca. -----------------------Fez uma detalhada e clara exposição sobre o documento em discussão, realçando os critérios
que nortearam o Executivo Camarário na atribuição e distribuição de verbas à Junta de
Freguesia de Avanca (Delegação de Competências). --------------------------------------------Deu ainda conhecimento de que a gestão dos Parques Infantis que atualmente é da
responsabilidade da Câmara Municipal com supervisão da ASAE, vai ser transferida para as
Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------
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O senhor deputado Albino Resende quis saber se a presença do senhor Vice-presidente da
Câmara Municipal de Estarreja foi por convite da Junta de Freguesia ou se foi por iniciativa
própria. O senhor Presidente da Mesa prontamente esclareceu a dúvida dizendo que foi por
convite da Junta de Freguesia e que a comparência dum elemento do Executivo Camarário é
sempre bem-vindo. ----------------------------------------------------------------------------------------A senhora deputada Lurdes Pinho questionou sobre o alojamento na Casa Museu Egas
Moniz, sobre “Férias Ativas” e a organização de programas para jovens. O senhor Presidente
disse que a Fundação Benjamim Dias Costa continua a executar o programa “Atividades de
Tempos Livres” e que está muito mais preocupado com o eventual fecho da Escola Básica
EB 2/3Prof. Dr. Egas Moniz. Sendo urgente que o Executivo da Câmara faça as diligências
necessárias para que tal não aconteça. -----------------------------------------------------------------O senhor Vice-presidente, Eng.º Adolfo Vidal, garantiu que o Executivo desta Câmara não
deixará cair a Escola Básica Prof. Doutor Egas Moniz. ---------------------------------------------O deputado Albino Resende formulou as seguintes perguntas: “Porque é que os senhores
Presidentes da Junta de Freguesia de Avanca e Salreu votaram contra o processo de
municipalização do ensino. E o documento em discussão transfere dinheiros para as Juntas de
Freguesia ou apenas trabalho?” -------------------------------------------------------------------------O senhor Vice-presidente esclareceu que não é um negócio que está a ser feito entre a
Câmara e as Juntas mas sim uma melhoria no bom entendimento e relacionamento entre
ambas as partes. -------------------------------------------------------------------------------------------Disse o senhor Presidente da Mesa que com a delegação de competências há um claro
melhoramento na prestação de serviços públicos e que o senhor Vice-presidente tinha sido
claramente esclarecedor quanto aos conteúdos do documento em discussão e colocou-o à
votação, tendo sido votado por unanimidade. ---------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, pelas vinte e duas horas e cinquenta e
cinco minutos, da qual lavrei a presente ata que depois de aprovada vai ser assinada pelo
Presidente da Mesa e por mim que a secretariei. ------------------------------------------------------

