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------------------------------------- ACTA NÚMERO SETE -------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZANOVE DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZ. ----- 

No dia dezanove de Janeiro de dois mil e dez, nesta Vila de Avanca, no Salão 

Nobre do Edifício Sede da Junta de Freguesia, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de Avanca, sob a presidência 

do Senhor José Artur Pereira de Pinho, Presidente da Junta de Freguesia e com 

a presença do Senhor José Jorge da Silva Valente Borges, Secretário e da 

Senhora Ana Gabriela Pinto e Silva, Tesoureira e dos Vogais Senhores Luís 

Manuel Gonçalves dos Santos e José Fernando Valente Guimarães. --------------- 

PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO----------------------------------------------- 

Estiveram presentes os cidadãos: Marina Pestana, Elvira Costa, Maria Marques, 

Maria Ferreira e Gonzaga Costa, todos residentes em Avanca, os quais 

solicitaram informação sobre a rua do Lombão, por terem sobre esta, 

informações contraditórias quanto à data prevista do seu arranjo. -------------------- 

O Senhor Presidente leu correspondência recebida da Câmara que versava 

sobre o arranjo da rua, deu explicações e informou, que as obras de 

alargamento e colocação de piso a efectuar na referida rua, deviam ter sido 

iniciadas em dois mil e nove e não sabia datas exactas para o início dos 

mesmos, face a que compete à Câmara Municipal e é da sua responsabilidade 

as referidas obras. Não obstante as várias reclamações junto dos responsáveis.  
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No entanto aguardava uma visita do Dr. Diamantino para mais uma vez e no 

local reclamar a necessidade urgente da intervenção e que depois daria mais 

informações. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os cidadãos manifestaram grande descontentamento devido ao estado 

degradado e intransitável da rua e solicitaram ao Senhor Presidente da Junta e 

ao Executivo que o acompanhava, para em conjunto conseguirem rápida e 

satisfatória solução no sentido de em breve serem iniciados os há muito 

aguardados trabalhos de feitura do piso e alargamento. --------------------------------- 

O Senhor Presidente registou os motivos do descontentamento e renovou aos 

cidadãos que tudo iria fazer para que em breve fosse satisfeita a pretensão dos 

mesmos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Antes do inicio dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da 

reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------- 

LIMPEZA ESPAÇO SEDE DA JUNTA -------------------------------------------------------- 

A Tesoureira, Ana Gabriela, solicitou a palavra para referir que se tem verificado 

falha na limpeza ao Edifício Sede por parte da empresa Multiservice, 

responsável pela mesma. ------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu que é da responsabilidade de todo o Executivo 

verificar o estado de limpeza e solicitar à empresa se necessário a melhor 

prestação do serviço, revendo se for necessário a sua periodicidade e analisar o 

contrato existente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

EX-ESCOLA DE ÁGUA LEVADA ---------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente colocou aos presentes a análise do ponto de situação 

sobre equipamento e utilização do referido espaço, bem como a sua adequada  
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limpeza. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PESSOAL ADMINISTRATIVO DA SEDE DA JUNTA ------------------------------------- 

A Tesoureira, Ana Gabriela, referiu ter a impressão de que o entendimento entre 

as duas funcionárias administrativas, respectivamente Carminda e Doutora 

Helena não ser o recomendado e que tal facto a confirmar-se não era bom para 

o funcionamento e desempenho dos serviços. ---------------------------------------------- 

O Senhor Presidente teceu algumas explicações, referindo que poderá ter 

havido alguma situação em que tenham estado em desacordo, mas que teria de 

haver por parte do Executivo, ponderação e isenta análise, de forma a extinguir 

qualquer sintoma de mau ambiente entre estas ou outras funcionárias, sendo 

que iria ter uma conversa com as mesmas sobre o assunto exposto. ---------------- 

CORTE CABO EDP DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA AO 

MERCADO JÚLIO NEVES ----------------------------------------------------------------------- 

O Secretário, José Borges informou os presentes, de que hoje mesmo foi 

detectado o corte de um cabo da EDP de fornecimento de energia ao Mercado 

Júlio Neves, sendo que desse facto foi dado conhecimento aos serviços da EDP, 

que também ainda hoje no final do dia procederam à reparação, ficando o 

Mercado em situação normal, no que se refere ao fornecimento de energia. ------ 

Mais referiu que o corte do cabo, poderá ter sido motivado pela poda das 

árvores situadas junto ao referido mercado. ------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

REUNIÃO COM REPRESENTANTE DO STAL-DELEGAÇÃO DE AVEIRO ------- 

O Senhor Presidente informou os presentes da reunião que teve com 

representantes do Sindicado Nacional dos Trabalhadores da Administração 

Local, da Delegação de Aveiro, sobre a avaliação curricular e carreira retributiva  
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da Funcionária Carminda Venâncio e referiu que sobre o assunto, não há 

qualquer alteração a efectuar. No entanto, sugeriu que este assunto a nível do 

Executivo seja melhor analisado e que na próxima reunião se tome uma 

decisão. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e concordaram. ----------------------------------- 

HABITAÇÃO SOCIAL DA “GARETA” --------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que os contratos das habitações, 

números duzentos e cinquenta e um e duzentos e cinquenta e três, foram 

elaborados e entregues, bem com as chaves das arrecadações, aos moradores 

correspondentes. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

PLANO DE REQUALIFICAÇÃO DA REDE HIDRICA DO CONCELHO -------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes do estado dos cursos de água na 

Freguesia, os quais com as últimas chuvas saíram do leito, havendo disto 

registo fotográfico para posterior análise e tratamento, sendo que este assunto é 

do conhecimento da maioria do Executivo, que acompanhou e fizeram as 

fotografias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente lembrou ainda os presentes, do trabalho elaborado entre o 

período de cinco de Abril a vinte e dois de Junho de dois mil e seis, por 

elementos do Executivo desta Junta e pelo Senhor Engenheiro Costa Pinto e 

Senhor Valter ambos da Câmara Municipal de Estarreja, cujos resultados não 

tiveram até ao momento, qualquer seguimento ou consequências. ------------------- 

Mais Informou o Senhor Presidente, que enviou e-mail ao Senhor Doutor 

Diamantino Sabina, Vereador das Freguesias informando o estado das vias na  

área da Freguesia, com os danos provocados pela densa pluviosidade que  
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ultimamente se fez sentir. ------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

PASSEIO PEDONAL NA ZONA CHÃO NOVO --------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou que os trabalhos de pavimentação foram 

iniciados e estavam a ser devidamente acompanhados. --------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

PODA DE ÁRVORES EM ÁREAS PÚBLICAS DA FREGUESIA ----------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que está em curso a poda de 

árvores nos espaços públicos da Freguesia e que os trabalhos estão a ser 

acompanhados pelo Executivo, em particular pelos Vogais Luís Santos e José 

Guimarães. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

CHAVE POCAL ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que a aquisição de mais uma chave 

de software do Pocal, se encontra instalado no computador ao serviço da 

Doutora Helena. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

DÉCIMO SEGUNDO CONGRESSO DA ANAFRE ---------------------------------------- 

O Senhor Presidente, informou os presentes que acompanhado do Secretário, 

Senhor José Borges, irão participar no XII Congresso, em epígrafe, sendo que o 

mesmo se realiza em Lisboa nos dias vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro 

do corrente mês. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA ----------------------------------------------------- 

Recepcionado convite para a inauguração da exposição V+I na Casa da Cultura 
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a ocorrer n próximo sábado pelas dezoito horas. ------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

ALARGAMENTO DE DUAS PARA TRÊS VIAS NO SUB-LANÇO FEIRA/ 

ESTARREJA ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu o e-mail enviado pela Ferrovial com o projecto de 

sinalização temporária e com interrupção das vias na zona do Seixo. --------------- 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

LINHA DO NORTE-PASSAGEM SUPERIOR PEDONAL DE SAMOUQUEIRO --- 

Recepcionada cópia do ofício da Refer, em resposta às reclamações 

apresentadas a informar da breve realização das obras de reparação na referida 

passagem pedonal. Após estes trabalhos serão entregues à responsabilidade da 

Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

INTERRUPÇÃO DOS TRABALHOS ----------------------------------------------------------- 

Considerando o adiantado da hora, o Senhor Presidente deu os trabalhos por 

interrompidos eram uma hora, ficando acordado entre os presentes, prosseguir 

os trabalhos, no dia seguinte, pelas dezassete horas. ------------------------------------ 

ALVARÁS DE CEDENCIA DE ESPAÇO NO CEMITÉRIO ------------------------------ 

O Senhor Presidente apresentou nova descrição para os Alvarás e pequena 

alteração aos Alvarás existentes e em uso, bem como adaptação à Lei, cujo 

modelo foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------- 

PARTICIPAÇÃO DE CIDADÃ ------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu e explicou o conteúdo da participação recebida de 

Maria de Fátima Oliveira e Silva, a qual solicitava que a prestação que se 

encontra actualmente a pagar pela cedência de coval número cinquenta e quatro 
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do canteiro catorze do cemitério, fosse reduzida, face às dificuldades 

económicas que ela e a sua família estão a atravessar. --------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e deram anuência ao solicitado, sendo 

que será feita a adequada análise para que o pagamento seja efectuado no 

prazo de vinte e quatro meses a contar da data do início do contrato. --------------- 

RECLAMAÇÃO VIA E-MAIL --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu e-mail recebido via Câmara Municipal de Cláudio Gil, 

residente na rua do Fojo - Avanca, o qual reclamava sobre o estado da referida 

rua, devido ao mau estado de conservação em que a mesma se encontra, 

solicitando a sua reparação. --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou que o conteúdo do e-mail será analisado com os  

serviços da Câmara Municipal para ver da possibilidade de intervenção. ----------- 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

RECLAMAÇÃO VIA E-MAIL --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu o conteúdo do e-mail recebido via Câmara Municipal de 

Manuel Fernando Reis de Resende, residente na rua Padre Salvador Terra-

Avanca, reclamando limpeza da rua. Sendo que o mesmo será analisado com a 

Câmara Municipal para possível resolução. ------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

LARGO DE ÁGUA LEVADA --------------------------------------------------------------------- 

Considerando o estado degradado em que se encontra o referido Largo e indo 

de encontro às preocupações do Executivo, o Senhor Presidente solicitou via e-

mail ao Senhor Doutor Diamantino Sabina, Vereador das Freguesias uma visita 

ao local para que em conjunto se encontre uma solução para a requalificação do 

referido espaço. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento e concordaram com o mesmo. --------------- 

CONCURSO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITAÇÃO SOCIAL --------- 

O Senhor Presidente deu conhecimento do ofício a enviar às Empresas a 

consultar para apresentação de orçamentos com vista à construção do referido 

edifício. Mais solicitou aos presentes que indiquem eventuais Empresas a 

consultar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e concordaram com o conteúdo do 

mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ELABORAÇÂO DE LIVRO SOBRE EXECUTIVOS DA FREGUESIA DE 

AVANCA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes da situação em que se encontra a 

compilação dos elementos existentes no livro de Actas, de mil oitocentos e trinta 

e seis a mil novecentos e dez, cujos trabalhos estão a ser realizados pela 

estagiária Doutora Telma Correia. -------------------------------------------------------------- 

Mais informou o Senhor Presidente dos contactos travados com o Senhor 

Doutor Delfim Bismarck, para eventual apoio e coordenação do referido livro, 

que se pretende apresentar em dezoito de Julho do corrente ano. Para o efeito, 

leu o Senhor Presidente a troca de correspondência com o Senhor Doutor 

Delfim Bismarck, explicando qual a decisão que se pretende tomar. ----------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e ficaram de prestar toda a colaboração 

possível e de interesse ao assunto. ------------------------------------------------------------ 

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SERVIÇOS ADMINISTRAIVOS ------------ 

O Senhor Presidente apresentou propostas para eventual aquisição de nova 

impressora para a área administrativa, justificando a necessidade de se tratar de 

equipamento mais económico do que o actual, de melhor qualidade e resolução 
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de todos os serviços requisitados à Junta de Freguesia. -------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram pela opção e aquisição de 

uma impressora a laser, a cores que sirva de forma satisfatória às necessidades 

e solicitações da Junta. ---------------------------------------------------------------------------- 

PARQUE MUNICIPAL DO MATO -------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que da reunião travada com o 

Senhor Vice-presidente da Câmara, Doutor Abílio Silveira saiu a informação de 

que vai ser instalado a curto prazo o equipamento Fun Box. --------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

WEB SITE DA JUNTA FREGUESIA ----------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou à disposição dos presentes a eventualidade da 

actualização/remodelação do site ou sítio da Junta de Freguesia com o objectivo 

de o tornar mais eficiente, prático e moderno. ---------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e foi acordado por unanimidade a 

adjudicação e remodelação do site. ------------------------------------------------------------ 

RIBEIRA DO MOURÃO --------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou ter enviado e-mail ao Senhor Vereador das 

Freguesias Doutor Diamantino Sabina, a solicitar placas de sinalização com a 

indicação da referida Ribeira do Mourão, por se verificar ausência das mesmas. 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

EXPEDIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada sequência de despacho a atestados e outros da competência do 

Executivo da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos às dezanove 

horas e cinquenta minutos. ----------------------------------------------------------------------- 
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Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser submetida a aprovação na 

reunião seguinte e por mim vai ser assinada José Jorge da Silva Valente 

Borges, ___________________________________________ que a secretariou, 

E por todos os membros do Executivo presentes. ----------------------------------------- 


