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---------------------------------------- ACTA NÚMERO OITO------------------------------------ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZ. --------- 

No dia três de Fevereiro dois mil e dez, nesta Vila de Avanca, no 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 do Vogal Senhor José Fernando Valente 

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

O Vogal Senhor Luís Manuel Gonçalves dos Santos, encontra-se ausente, 

justificando, o Senhor Presidente a sua ausência por motivo de compromissos 

pessoais. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------- 

Rede Social de Estarreja-------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu o e-mail com o relatório relativo a vinte e nove de 

Janeiro de dois mil e dez, sobre pagamento de comparticipação nos 

medicamentos adquiridos por Séniores. ------------------------------------------------------ 

O Executivo tomou conhecimento e deu acordo ao previsto e solicitado. ----------- 
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Centro Social e Paroquial de Avanca ---------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu o e-mail recebido do Centro Social, no qual era 

solicitado à Junta de Freguesia a possibilidade da prestação de serviço de poda 

das árvores do Centro Paroquial, face a terem verificado que esta andava a ser 

efectuada nos espaços públicos da Freguesia. --------------------------------------------- 

Após exposição do Senhor Presidente, será efectuada uma visita com a 

Empresa que está efectuar a poda ao espaço onde se encontram as árvores, no 

sentido de ver o trabalho e o seu custo, ponderando deixar o serviço para 

executar no próximo ano. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Recepção de Traçado para Pavimentação – Travessa António da Póvoa ---------- 

O Senhor Presidente apresentou o traçado da Travessa António da Póvoa, para 

o qual a Câmara solicitava o parecer para a intervenção proposta. ------------------- 

Após verificação do traçado proposto, ficou determinado pelos presentes 

efectuar uma visita ao local para contacto com os proprietários dos terrenos a 

ceder para o respectivo alargamento e correcção do traçado, sendo que se trata 

de um arruamento de acesso a uma exploração agro-pecuária em que é 

pretendida uma faixa de cinco metros. Após as diligências será remetido à 

Câmara Municipal o respectivo parecer. ------------------------------------------------------ 

Rua da Borralha ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou a resposta ao pedido desta Junta à Câmara 

Municipal em relação à concordância do entroncamento da Rua da Borralha com 

a Rua de Fontela. Analisada a proposta, verifica-se que a mesma excede o 

inicial previsto, tendo em consideração que a proposta abrange uma faixa na rua 

de Fontela para a largura de sete metros e alargamento na Rua da Borralha  
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para seis metros, em extensões consideráveis, pelo que eventualmente ao 

fazer-se será apenas na zona de intercepção. Assunto que será analisado no 

local pelo Executivo e Proprietário. ------------------------------------------------------------- 

Recepção de e-mail -------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu o e-mail recebido do Senhor Vereador Diamantino 

Sabina em resposta ao pedido formulado pelo Senhor Presidente, relativo às 

obras na rua Angélica Neves, cuja informação indica o início da obra para o mês 

de Novembro do corrente ano. ------------------------------------------------------------------ 

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

Sector de Transito ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou do e-mail recebido do referido Sector, onde era 

solicitado o parecer sobre a colocação de placa de “cargas e descargas” na Rua 

da Nestlé, entre os números vinte e sete e o número trinta e três em Avanca. ---- 

Após a troca de impressões entre os presentes, ficou decidido prestar 

informação à Câmara com o seguinte teor: “ Face a que se aguarda a 

implementação da postura de trânsito para Avanca, onde se encontra incluída 

esta rua, não faz sentido esta intervenção, tanto mais que existe a promessa de 

ser implementada no corrente ano. ------------------------------------------------------------ 

Lembramos o descontentamento dos proprietários dos estabelecimentos quando 

da pintura da faixa amarela, facto que levou à sua eliminação. Deixando no 

entanto, o caso à vossa consideração.” ------------------------------------------------------- 

Terreno Destinado a Parque Automóvel Junto ao Rio Gonde -------------------------- 

O Senhor Presidente leu o ofício que versava sobre “terreno destinado a parque  

automóvel pertencente a Abílio Fernando Alves Oliveira sito no Gonde, 

Freguesia de Avanca”. ----------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente referiu que conhece bem o assunto e explicou os 

contornos do mesmo, referindo que pelas informações obtidas em devido tempo, 

o referido parque é privado em co-propriedade (dois proprietários) e foi criado 

para apoio ao estabelecimento comercial de padaria e pastelaria com fabrico 

próprio, sendo que o ora reclamante foi proprietário da actividade 

industrial/comercial e que o parque, era condição necessária para a abertura do 

estabelecimento. Mais disse; que relativamente aos marcos de meação do 

parque, não teve qualquer conhecimento, lembrando-se apenas em determinada 

altura da existência de uma delimitação precária, que separava o espaço público 

do privado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Departamento de Obras Municipais ------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou o conteúdo do ofício emanado pelo 

Departamento de Obras Municipais, sobre a zona que serve de estacionamento 

aos estabelecimentos sitos a nascente da Estrada Nacional número cento e 

nove, entre a rua do Seixo e a rua do Paço. ------------------------------------------------- 

Esta informação vem dar resposta às reclamações dos proprietários dos 

estabelecimentos e da própria Junta de Freguesia, mas a mesma não vem 

satisfazer as pretensões desejadas pelo que será colocada à Câmara Municipal 

o pedido de uma solução entre esta e Estradas de Portugal. --------------------------- 

Os presentes estão de acordo com a decisão tomada. ----------------------------------- 

Recepção de Projectos de Beneficiação e Alargamentos de Ruas -------------------- 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes dois projectos enviados pela 

Câmara Municipal para beneficiação e alargamento das Ruas Alberto Reis e 

Padre António Maria da Silva (Água Levada). -----------------------------------------------

O Executivo tomou conhecimento e vão ser feitas diligências no sentido de criar 
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uma equipa para contactar os proprietários afectados e prestar as devidas 

informações à Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------- 

INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL -------------------------- 

O Senhor Presidente leu o e-mail recebido do IEFP, em resposta ao pedido 

desta Junta de prorrogação do prazo dos POC’S por seis meses no qual não se 

revê o pedido formulado, pelo que o Senhor Presidente irá solicitar explicações a 

fim de ser tomada a posição definitiva. -------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e concordaram com a proposta. ------------- 

INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA DA JUNTA DE FREGUESIA ---------------------- 

O Senhor Presidente expôs a forma como gostaria que decorresse a Cerimónia 

de abertura da Biblioteca, bem como solicita a participação de todos no 

respectivo evento, conforme a abordagem efectuada durante a preparação da 

mesma. Agradece o empenho aos restantes elementos do Executivo pela 

colaboração prestada no arranjo do espaço e uma palavra de agradecimento à 

Doutora Juliana Cunha na organização da referida Biblioteca. ------------------------- 

Os presentes decidiram mandar efectuar uma lembrança (marcador de livros) 

para oferecer aos visitantes no dia da inauguração e marcar o referido evento. -- 

EDIÇÃO DE LIVRO SOBRE AS JUNTAS PAROQUIAIS DE AVANCA --------------  

O Senhor Presidente apresentou os honorários a cobrar pelo Doutor Delfim 

Bismarck pela coordenação e acompanhamento do trabalho até à edição do livro 

cujo valor ascende a mil e duzentos euros a pagar em duodécimos de trezentos 

euros por mês, referentes a Fevereiro, Março, Abril e Maio, tendo os presentes 

concordado com a respectiva proposta. ------------------------------------------------------ 

PROPOSTA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS --------------------------- 

O Senhor Presidente leu os orçamentos para reparação de várias travessas e  
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arruamentos a pavimentar em tout venant ou asfalto, a enviar à Câmara 

Municipal de Estarreja, para o ano de dois mil e dez. ------------------------------------- 

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

Fraternidade Nuno Alvares-FNA Núcleo de Avanca --------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu e apresentou o programa da Associação em título. ------ 

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

Comissão Nacional de Eleições ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu a conhecer o conteúdo do ofício circular número um 

de dois mil e dez, que versava sobre as eleições e emissões de certidões de 

eleitor para instrução de processos de apresentação de candidaturas. Chamou à 

atenção dos presentes para terem sempre em consideração a 

determinação/recomendação do referido oficio. -------------------------------------------- 

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

Habitação Social ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente na continuação da atribuição das Habitações Sociais sitas 

na rua Associação de Caçadores e Pescadores de Avanca, números duzentos e 

cinquenta e um, duzentos e cinquenta e dois e duzentos e cinquenta e cinco 

(Gareta) convida os elementos do Executivo a estarem presentes no dia cinco 

do Fevereiro do corrente ano, pelas dezassete horas junto às referidas 

Habitações a fim de participarem na entrega simbólica das chaves das mesmas, 

às famílias carenciadas que já as habitam. Mais informou, que foram enviados 

convites ao Senhor Presidente da Câmara, ao Senhor Vereador da Acção Social 

da Câmara, aos parceiros da Comissão Social de Freguesia e a Comunicação 

Social Local. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 
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DIRECÇÃO GERAL DAS FINANÇAS --------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu o conteúdo do ofício recebido das Finanças sobre a 

fiabilidade da morada referente à direcção actualizada desta Junta a qual vai ser 

confirmada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA -------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes os Autos de Noticia por 

Contra Ordenação, levantados pela GNR, por falta de registo de canídeos, tendo 

solicitado à Tesoureira Ana Gabriela a fim de analisar a questão e dar o devido 

seguimento aos referidos autos. ---------------------------------------------------------------- 

EX-CASAS DA C.P. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo do ofício da Refer 

sobre as condições de cedência do referido edifício habitacional sito na interface 

de Avanca, em resposta à contra proposta desta Junta de Freguesia. --------------- 

Depois de troca de impressões entre os presentes, estes aceitaram as 

condições ora propostas pela Refer pelo que será enviada à Assembleia de 

Freguesia para ratificação, o protocolo quando celebrado em definitivo. ------------ 

PROGRAMA “VAMOS LIMPAR PORTUGAL” ---------------------------------------------- 

O Senhor Presidente abordou a questão em título com os presentes, que 

louvaram a intenção do movimento, e sendo que foram emitidas várias opiniões, 

considerando as várias frentes em que nos encontramos a trabalhar e á 

organização que esta acção envolve, ficaram os presentes de analisar com mais 

rigor a eventualidade de se aderir a esta acção. ------------------------------------------- 

CARNAVAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS, FUNDAÇÃO E CENTRO 

SOCIAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente informou os presentes da reunião havida dia dois de 

Fevereiro do corrente ano na sede desta Junta, com a respectiva comissão 

organizadora do desfile de carnaval escolar, a realizar no dia doze de Fevereiro 

do corrente ano, nesta Vila. ---------------------------------------------------------------------- 

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

EQUIPAS DE LIMPEZA --------------------------------------------------------------------------- 

As equipas de limpeza encontram-se: uma a proceder à limpeza das valetas na 

Rua de Agueiros, a qual na próxima segunda feira dia oito, vai para o Largo de 

Água Levada a fim de fazer limpeza ao mesmo. A outra anda na zona de 

Fontela e dirigir-se-á depois para a Rua de Areia. ----------------------------------------- 

CEMITÉRIO ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Afixação de Horário -------------------------------------------------------------------------------- 

Elaborado o horário do Coveiro para afixação e informação com respectivos 

contactos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Instalação de Abastecimento de Água da Rede Pública --------------------------------- 

O Executivo aprovou o pedido de ligação da água à rede pública, para 

alimentação do cemitério, face aos problemas que surgem com alguma 

frequência com a captação de água do poço existente. Mais ficou decidido 

mandar executar a instalação da caixa com o contador, no exterior do cemitério. 

Sepultura Coval número sessenta e oito do Talhão número catorze ----------------- 

O Executivo deliberou a concessão de Coval no valor de dois mil euros, no 

Cemitério da Junta de Freguesia, para sepultura perpétua, ficando registado 

com o número sessenta e oito do talhão número catorze, com o número de 

Alvará seiscentos e dezassete, a favor de Júlia de Lurdes Rodrigues Tavares,  
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casada com Manuel da Eira Pinheiro, titular do Bilhete de Identidade número 

cinco milhões e oitenta e nove mil, trezentos e trinta e seis, emitido em vinte e 

oito de Janeiro de dois mil pelo Arquivo de Viana do Castelo e com o NIF cento 

e noventa e oito milhões duzentos e trinta e cinco mil e setenta, residente em 

Cabana Maior - Arcos de Valdevez e de seus irmãos: ------------------------------------ 

João António Rodrigues Tavares --------------------------------------------------------------- 

Generosa Maria Rodrigues Tavares ----------------------------------------------------------- 

Amélia de Lurdes Rodrigues Tavares --------------------------------------------------------- 

Custódia Maria Rodrigues Tavares ------------------------------------------------------------ 

Maria Lúcia Rodrigues Tavares ----------------------------------------------------------------- 

Rogéria Maria Rodrigues Tavares -------------------------------------------------------------- 

Manuel Pedro Rodrigues Tavares -------------------------------------------------------------- 

José Luciano Rodrigues Tavares --------------------------------------------------------------- 

Os documentos deste coval, ficam arquivados na pasta do cemitério, coval 

número sessenta e oito do talhão número catorze. ---------------------------------------- 

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 zero horas e 

quarenta e cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------ 

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. ----------------------------------------- 

 


