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Nesta edição:

CENSOS 2011

Censos 2011
Registo e Licenciamento de
Canídeos
“Freguesia em Obras”
Freguesia Solidária

SABIA QUE::
• A Junta de Freguesia
tem um novo horário
de
atendimento:
09h00 às 17h00;
• Pode aceder à nossa
página na internet em
jf-stamariamaior.com
• Pode autenticar aqui
os seus documentos
por 14 €, até 4 páginas;
• Pode pagar aqui a sua
factura da água;
• Pode colocar aqui, no
“PILHÃO”, as suas
pilhas usadas;
• Pode depositar aqui,
no “ÓLEÃO” os óleos
alimentares usados;
• Vamos ajudar o Bruno
a ter uma cadeira de
rodas. Deposite aqui
as tampas das suas
garrafas;
• Foi aprovado o Plano
de Actividades e
Orçamento para
2011. Disponível para
consulta no site da
freguesia;

Os censos 2011 (XV Recenseamento
Geral da População e V Recenseamento
Geral da Habitação) estão aí.

operações estatísticas “mais complexas

Os recenseamentos da população e habitação realizam-se em Portugal desde
1864 e constituem desde então a maior
e mais antiga fonte de informação estatística, devidamente harmonizada e
desagregada até à unidade administrativa de base, a freguesia.

humanos, desde Delegados Regionais e
Municipais, a Coordenadores, Subcoordenadores e Recenseadores da
população e habitação, estas dependem maioritariamente da colaboração empenhada de toda a população.

A partir de 1970 passaram a executar-se
dois recenseamentos em simultâneo,
população e habitação, com conjuntos
autónomos de variáveis para cada uma
destas áreas estatísticas. Deste modo,
esta série censitária é composta por
dados de 14 recenseamentos da população e 4 recenseamentos da habitação,
realizados de 10 em 10 anos.

Tendo a clara noção que esta acção contribui para o correcto conhecimento da
nossa população e consequente gestão
e defesa de interesses da freguesia e do
Município, solicitamos a todos a sua
total compreensão e colaboração com os
recenseadores no campo. Estes irão distribuir e recolher os questionários junto
dos alojamentos, efectuando o seu

A informação censitária é
fundamental para que
possamos
conhecer
melhor a sociedade em
que vivemos, não só para
saber quantos somos e
como estamos distribuí-

e dispendiosas que qualquer país pode
realizar”) e de elevado n.º de recursos

preenchimento
sempre
que
necessário. Pode
solicitar o apoio
do
recenseador
no preenchimento
do
questionário
quer em papel
quer pela inter-

dos no território, como
também para conhecer
melhor algumas características da população, tais
como: o n.º de habitantes, de homens, mulheres, crianças e
idosos, onde e como vivem as pessoas,
que tipo de trabalho realizam, entre
outras coisas.

net,
facilitando
assim, quer a sua
vida quer a do
recenseador.
Estes procederão ainda à digitalização
dos pontos dos edifícios recenseados.

Sendo óbvia a relevância das operações
censitárias, os elevados custos financeiros (a ONU classifica estas, como as

das seguintes datas: 07 a 20 de Março
distribuição dos inquéritos; de 21 a 27
de Março resposta pela Internet (recebe

Todo este processo irá decorrer dentro
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CENSOS 2011 : CONTINUAÇÃO
uma senha de acesso ao e-Censos e posteriormente o
recenseador será notificado do seu preenchimento e
será necessário passar para recolher); de 28 de Março
a 10 de Abril, resposta pela internet de 11 a 24 de
Abril últimos dias para preencher ao questionários em
papel.

Após realizadas as acções de formação e seleccionados
os envolvidos no processo, poderá consultar no site da
Junta de Freguesia a identificação dos recenseadores no
campo, ou qualquer outra informação que se entenda
relevante para a população.

Qualquer dúvida pode ainda contactar a sua Junta de
A resposta aos censos é obrigatória e confiden- Freguesia.
cial.

REGISTO E LICENCIAMENTO DE CANÍDEOS
Tendo a noção que existe um desconhecimento da Lei
relacionada com os cães, entendemos por bem deixar
aqui alguns esclarecimentos à população para que possam ter os seus animais de estimação dentro da lei.

Rottweiller, Staffordshire Terrier Americano, Staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu e os cruzamentos de 1ª
geração entre si, cruzamentos entre si e cruzamentos
com outras raças.

Existe na área da freguesia um grande número canídeos
animais de estimação, no entanto, muitos desses com
certeza não seguiram todos os procedimentos obrigatórios, registo e licenciamento inclusive.

O detentor de cães perigosos ou potencialmente
perigosos tem de ser maior de idade e, para além
dos documentos anteriormente referidos, tem de
apresentar no acto do licenciamento e consequentes
renovações: um termo de responsabilidade, registo
criminal e documento comprovativo do seguro de responsabilidade civil, assim como, comprovativo de
esterilização dos animais maiores de 4 meses de ida-

Assim, de acordo com a Portaria 421/04, de 24 de Abril,
os detentores de cães entre os 3 e os 6 meses são
obrigados a proceder ao seu registo e licenciamento na Junta de Freguesia da sua área de domicílio
(art. 2, n.º 1), mediante a apresentação do Boletim
Sanitário de Cães e Gatos e entrega, do original ou
duplicado, da ficha de Registo do SICAFE (SIRA), obrigatória para cães nascidos a partir de 01 de Julho de
2008, cães de caça, cães perigosos e potencialmente
perigosos e voluntária para os restantes (art. 3).
A mera detenção, posse e circulação de cães carece de
licença, sujeita a renovações anuais, e a falta de
licença de detenção, posse e circulação de cães, e de
açaimo ou trela, constitui contra-ordenação punível
com coima (D.L. 314/03, 17 de Dezembro, art. 14, n.º
1, alínea a) e b)).
São licenciados como cães de companhia os canídeos
cujos detentores não apresentem carta de caçador ou
declaração de guarda de bens ou prova de cão guia
(Portaria 421/04, art. 5).
São licenciados como cães potencialmente perigosos
os estabelecidos pelo Portaria 422/04, de 24 de Abril:
Cão de Fila Brasileiro, Dogue Argentino, Pit Bull Terrier,

de, ou o comprovativo de inscrição em livro de origem
oficialmente reconhecido (LOP e outros).
É obrigatório para
todos os cães e gatos
que circulem na via
pública
ou
lugares
públicos, o uso de coleira ou peitoral, na qual
deve estar colocado o
nome, morada ou telefone do detentor, sendo
proibida a sua presença
nesses locais sem estarem acompanhados pelo seu
detentor e sem açaimo funcional.
A falta de comunicação de morte, desaparecimento ou transferência de propriedade dos animais à Junta de Freguesia ocorre em infracção
passível de coima.
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A transferência de dono, ou de residência (freguesia) de
dono de animal detentor de chip deve ser processada
mediante o preenchimento de um modelo próprio de
Declaração de Transferência de Propriedade, disponível
na Junta de Freguesia ou no nosso site.

devem ser renovadas anualmente (cuja data limite
consta no recibo comprovativo da licença); que qualquer alteração deve ser comunicada à junta, de forma
a evitar quer processos desactualizados, quer levantamentos de contra-ordenações.

Assim, apelamos a todos os detentores que ainda não o
fizeram, que procedam ao registo e licenciamento dos
seus animais.

Pode obter informações mais detalhadas sobre este
assunto, tanto a legislação actual como as taxas aplicadas ao registo e licenciamento das correspondentes
r a ça s ,
no
site
da
f r eg ue si a:
w w w .j fstamariamaior.com.

Aos restantes, que não se esqueçam que as licenças

“FREGUESIA EM OBRAS” 2010
A realização de obras obedece agora à disciplina que
o D.L. n.º 18/2008, de 26 de Janeiro, Código dos
Contratos Públicos, estabelece para a contratação
pública e o regime substantivo dos contratos públicos
que revistam a natureza de contrato administrativo.
O CPP prevê os seguintes procedimentos précontratuais: ajuste directo, negociação com publicação prévia de anúncio, concurso público, concurso
limitado por prévia qualificação e diálogo concorrencial, sendo que a regra para escolha do procedimento
a aplicar é condicionada pelo valor do contrato a celebrar.

A pavimentação do Beco do Castelo Velho:

Assim, em cumprimento da lei em vigor, a Junta de
Freguesia submeteu em plataforma electrónica de
compras os seguintes contratos de adjudicação por
Ajuste Directo:
A requalificação do centro do Bairro Jardim, levada a
cabo em Julho de 2010:

A reparação do Tanque de Lavar da Rua das Lavadeiras,
em Novembro, que se encontra ainda em fase de acabamento:

A colocação de piso sintético no Parque Infantil da
urbanização da Bela Vista, realizada no mês de Agosto:

Viana do Castelo — Santa Maria Maior
Morada: Rua Conde de Aurora, 689
Telefone: 258 824 185
Fax: 258 824 153
Telemóvel: 918 245 477
E-mail: vc.stamariamaior@mail.telepac.pt
Horário de Funcionamento:
Segunda a SextaSexta-Feira das 9h00ás17h00

Em sequência do pedido de colaboração da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1
da Abelheira para distribuição de brinquedos obtidos através de uma recolha solidária na escola, foi
possível dar brinquedos a crianças na 2ª fase do
PCAAC, da Casa Abrigo do GAF e do Berço da Paróquia Nª Sr.ª Fátima.
O Agrupamento de Escolas Frei Bartolomeu dos
Mártires fez também uma campanha de recolha de
alimentos, e solicitou a nossa cooperação para a
elaboração e distribuição de cabazes por alunos
carenciados do agrupamento.

(Aberto na hora de almoço)

Posteriormente, realizaram uma segunda angariação cujos géneros foram entregues à autarquia.

www.jf-stamariamaior.com

Assim, temos vindo a tentar colmatar necessidades
mais prementes, tendo a consciência que não
podemos chegar a todos que aqui se dirigem.

FREGUESIA SOLIDÁRIA

A nossa consciência social dita que encetemos
esforços para que se criem condições para ajudar
famílias ao longo do ano.

Em sequência da crise económica que vem afectando cada
vez mais a capacidade financeira das famílias, esta Junta
de Freguesia tem feito esforços para dar resposta aos
pedidos que tem recebido.
Através do Programa Comunitário de Alimentar a Carenciados (PCAAC) da Segurança Social, procedemos à distribuição de géneros alimentares. A 1ª Fase, em Outubro, contemplando 69 famílias, num total de 164 pessoas e a 2ª
fase em Dezembro, com 80 famílias, perfazendo 199 pessoas.

.

FREGUESIA EM OBRAS : Continuação
Procedeu-se ainda, em sequência da prática de actos de
vandalismo reportados às entidades policiais, à pintura de
muros (públicos e privados) em vários locais da freguesia
e área circundante.

A par destas, a realização das habituais reparações e
manutenção de edifícios escolares da freguesia e à
limpeza e manutenção dos espaços verdes, parques
infantis e polidesportivos.
2011 inicia-se com a reparação do passeio na Urbanização da Bela Vista:

