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

---------------------------------------DE 6 DE AGOSTO DE 2018------------------------------------- 

---- Ao sexto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, reuniu extraordinariamente a 

Assembleia de Freguesia de Avanca, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, no Edifício 

Sede da Junta de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------- 

---- 1. Análise e Aprovação dos Contratos Interadministrativos  e Acordos de Execução 

a celebrar entre a Câmara Municipal de Estarreja e a Junta de Freguesia de Avanca. --- 

---- Na ausência do Sr. Presidente da Mesa, Sr. deputado José António Costa, do PS, este foi 

substituído pela Sra. deputada Maria Teresa Valente Matos, do mesmo partido. ----------------- 

Faltaram a esta Assembleia a Sra. deputada Patrícia Alexandra Pinho Bastos, da coligação 

PSD/CDS-PP e o Sr. deputado António Carlos da Silva Oliveira, da mesma coligação. -------- 

---- Aberta a sessão, o grupo do PS solicitou à senhora Presidente da Mesa a substituição do 

senhor deputado José António Costa, pelo senhor José Manuel Pires Mortágua (anexo I); e a 

substituição da senhora deputada Cláudia Sofia da Silva Matos, pela Sra. Sarah Pereira 

Tavares Almeida (anexo II); tendo sido aceites estes pedidos de substituição. ------------------- 

---- Dada a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia, este saudou os membros da 

Assembleia e do executivo começando por pedir desculpa pela marcação desta Assembleia 

nesta data, mas, a Assembleia Municipal tem agendado este assunto para daqui a alguns dias. 

Disse que tivemos uma dotação inferior em cerca de vinte e cinco mil euros relativamente à 

dotação do ano anterior, o que se deve aos melhoramentos feitos na Rua da Associação de 

Pescadores e Caçadores, na Rua do Sobreiro e numa parte da Rua do Chouso. Vai contestar, 

em local próprio, uma adenda a este orçamento para poder satisfazer outras necessidades da 

freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Sr. deputado Aníbal Teixeira, do PS, disse estranhar marcar-se, num período de férias, 

uma Assembleia que traz custos para o erário público.----------------------------------------------- 

---- O Sr. Presidente do Executivo esclareceu que esta convocatória se deve ao facto da 

Assembleia Municipal ter agendado para o próximo dia 14 a aprovação destes documentos.- 

Postos os documentos em epígrafe à votação, estes foram aprovados por unanimidade. ------ 

---- Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, pelas vinte e uma horas e cinquenta e 
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cinco minutos, da qual lavrei a presente ata que depois de aprovada vai ser assinada pela 

Presidente da Mesa e por mim que a secretariei. ------------------------------------------------------ 

 


