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---------------------------------------ACTA NÚMERO NOVE------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZANOVE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZ.  

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

Nobre do Edifício Sede da Junta de Freguesia, pelas nove hora 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 José Fernando 

Valente Guimarães e Luís Manuel Gonçalves dos Santos. ------------------------------ 

A realização da reunião nesta data, foi motivada pela quadra carnavalesca e que 

face aos assuntos a tratar o Executivo concordou que a sua realização fosse 

neste dia e hora. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

SITUAÇÃO TRABALHO EM CURSO E PENDENTES DESDE INÍCIO 

MANDATO -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente colocou em análise os trabalhos em curso e pendentes 

desde o início deste mandato. Sobre o mercado, cemitério e eventualmente 

outras rubricas de maior relevo, ficou decidido fazer reuniões específicas por 

cada assunto a tratar. ------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes concordaram com o decidido. ------------------------------------------------- 

RECURSOS HUMANOS -------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente propôs aos presentes que a avaliação do pessoal do 

quadro da Junta de Freguesia “Siadap”, fosse executada por empresa externa, 

face à dificuldade de a efectuar com o pessoal do Executivo ou do serviço. Para 

tal sugeriu a solicitação de custos a empresas da especialidade. ---------------------

Os presentes concordaram com a proposta apresentada. ------------------------------- 

LIVRO DE RECLAMAÇÕES --------------------------------------------------------------------- 

No livro de reclamações, foi apresentada reclamação com o número um. ---------- 

Após leitura da referida reclamação, o Executivo decidiu informar a reclamante 

de que a inumação de cadáver nunca se efectua aos Domingos ou Feriados 

desde há longa data e por isso este Executivo não vê qualquer motivo para a 

sua interrupção. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Referente ao que indicia a conversa com o Coveiro Senhor João António, esta 

não existiu pelo que o descrito não tem qualquer fundamento.  ------------------------ 

Relativamente às condições da Casa Mortuária, são as existentes, pelo que é de 

mau gosto classificá-las de “armazém”, sendo que tendo servido ao longo dos  

anos a todas as situações inerentes à sua utilização. ------------------------------------ 

O Executivo compreende os eventuais sentimentos da reclamante mas, não 

pode concordar e aceitar a forma e os termos da reclamação, pois tivemos 

cuidado de explicar pessoalmente à reclamante todos os procedimentos e 
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formalismos utilizados em todas as situações semelhantes. ---------------------------- 

Esta deliberação será enviada à reclamante para seu conhecimento. --------------- 

RUA DO LOMBÃO ---------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      

O Senhor Presidente informou os presentes que na sequência do já tratado em 

reuniões anteriores, entre o Executivo e os moradores da referida rua, o estado 

da referida rua mantêm-se na mesma. -------------------------------------------------------- 

Esta situação toma caminhos de forte descontentamento da população 

directamente afectada, agravada pela tomada de conhecimento de que as obras 

voltaram a ser adiadas para o ano de dois mil e onze. ----------------------------------- 

Os respectivos moradores abordaram o Senhor Presidente, informando de que 

estão na disposição de se apresentarem numa secção pública do Executivo da 

Câmara Municipal, para demonstrarem o seu descontentamento. Pedindo auxilio 

ao Executivo da Junta nesta “luta” para encontrarem uma rápida solução, 

sugerindo o asfaltamento do pavimento da rua sem as obras de alargamento e 

beneficiação prevista. ------------------------------------------------------------------------------ 

Mais decidiu o Executivo, fazer chegar esta informação ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Estarreja. ----------------------------------------------------------------- 

AUTO ESTRADA-ALARGAMENTO DE DUAS PARA TRÊS VIAS -------------------- 

O Senhor Presidente leu e apresentou o plano de sinalização de trânsito 

provisório para encerramento temporário da Rua Doutor António Duarte Oliveira 

e Rua de Santa Ana; apresentado pela Ferrovial, por motivo da demolição da 

passagem superior da zona da Boca do Monte. -------------------------------------------- 

O Executivo após análise deliberou não concordar com o plano, face aos 

percursos alternativos serem extremamente longos, não prever pelo menos uma 

alternativa pela rua do Seixo para viaturas ligeiras. Ser um período  
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extremamente longo (dois meses) e propõe a solução de colocar em 

funcionamento a nova ponte e após esta entrar em funcionamento procederem 

então à demolição da actual. -------------------------------------------------------------------- 

Mais ficou decidido, comunicar à Ferrovial e dar conhecimento à Câmara 

Municipal de Estarreja. ---------------------------------------------------------------------------- 

BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESAS E RECEITAS A 

DEZASSTE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZ --------------------------------------- 

O Senhor Presidente explicou as diferentes rubricas e resumindo, informou que 

as receitas até à referida data foram de trinta e nove mil quatrocentos e vinte e 

quatro euros e vinte cêntimos e que as despesas realizadas e liquidadas foram 

de vinte e sete mil e noventa e seis euros e setenta e oito cêntimos. ---------------- 

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

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

O Executivo analisou a proposta recebida para actualização do site e após troca 

de impressões sobre a necessidade da sua actualização, foi decido a sua 

adjudicação pelo valor de seiscentos e oitenta e quatro euros, acrescidos da 

taxa de IVA em vigor. ------------------------------------------------------------------------------ 

NÓ A-29 E VARIANTE 224-2 -------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu conhecimento aos presentes da informação interna 

relativa à reunião de nove de Dezembro de dois mil e nove, sobre as obras 

pendentes relacionadas com as infra-estruturas em título, vinda da 

concessionária ASCENDI, através da Câmara Municipal. ------------------------------- 

Mais informou que irá haver nova reunião sobre o assunto, na Câmara Municipal 

de Estarreja, no dia um de Março do corrente ano, pelas quinze horas, onde 

pretenderá apresentar o memorando/recordatória dos trabalhos pendentes à 
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data. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

RECLAMAÇÃO ESCRITA DE MARIA JOSÉ MATOS ------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes a reclamação apresentada pela Senhora 

Maria José Matos, residente na rua das Chousinhas, número cento e sessenta e 

três em Avanca, a qual descrevia ter sido depositados resíduos provenientes da 

limpeza do cemitério, em frente à sua residência. ----------------------------------------- 

Lida a referida reclamação, a qual deixou estupefacto o Executivo, não 

acreditando no que estava relatado na referida participação, o Executivo decidiu 

efectuar uma visita ao local indicado para verificar a veracidade do descrito, 

após a qual tomará a devida posição, corrigindo qualquer anormalidade que se 

venha a verificar. ------------------------------------------------------------------------------------ 

MOVIMENTO “LIMPAR PORTUGAL” --------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente abordou a questão do Movimento Cívico “Limpar Portugal” 

transmitindo haver algumas pessoas de Avanca interessadas em participar 

neste Movimento bem como já existem inscrições no respectivo portal e 

Movimento Cívico a nível concelhio, pelo que decidiu efectuar uma reunião 

exploratória sobre a viabilidade de a Junta de Freguesia vir a cooperar e a 

participar no referido Movimento, sendo que esta reunião, está agendada para o 

dia vinte e três de Fevereiro do corrente ano pelas dezassete horas, com a 

presença do Senhor António Almeida em representação do Movimento 

Concelhio, professora Nair em representação do Agrupamento de Escolas de 

Avanca, E,B - 2,3 e o Senhor António Rebelo, representante do Corpo Nacional 

de Escutas de Avanca. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente solicita aos elementos do Executivo para estarem  
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presentes na reunião se assim o entenderem. ---------------------------------------------- 

Os presentes nesta fase, concordam com a proposta apresentada. ------------------ 

MATINÉ DANÇANTE NAS FREGUESIAS DO CONCELHO ---------------------------- 

O Senhor Presidente leu as comunicações vindas da Divisão de Educação e 

Assuntos Sociais da Câmara de Estarreja, sobre o assunto em título, sendo que 

de acordo com as mesmas, está agendado para o dia vinte e oito de Março do 

corrente ano a Matiné em Avanca. ------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vai ser dado o devido seguimento. -------- 

EDIÇÂO DO LIVRO DA JUNTA 1836/1910 -------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente solicitou mais uma vez aos presentes o empenho na 

colaboração a dar a historiadora Telma Correia em particular na procura de 

escritos e imagens da época para ilustração do referido livro. -------------------------- 

Deu ainda a conhecer o desenvolvimento em que se encontram os trabalhos. ---- 

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

PESSOAL EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ---------------------------------------------- 

Serviços de Arquivo -------------------------------------------------------------------------------- 

Face à conclusa da organização da Biblioteca e Arquivo, o contrato da Doutora 

Juliana Cunha, tem o seu término para o dia vinte e oito de Fevereiro do 

corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo decidiu fazer a cessação da prestação de serviços na data prevista, 

com um agradecimento pelos serviços prestados e a sua dedicação aos 

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

Serviços Administrativos --------------------------------------------------------------------------

Tendo em consideração o processo de recrutamento em curso de um técnico 

administrativo e a disponibilidade da prestadora de serviços Helena Coelho, será  
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prorrogado o prazo de prestação de serviço desta, até à admissão do técnico, 

que se prevê num período de noventa dias. ------------------------------------------------- 

ESPAÇO INTERNET ------------------------------------------------------------------------------ 

Face à abertura da Biblioteca desta Junta e à conclusão da prestação de serviço 

da Juliana Cunha, o Executivo, por uma questão de funcionalidade e 

aproveitamento de recursos humanos, decidiu transferir o Espaço Internet para a  

sala da Biblioteca, considerando uma mais-valia na interacção das novas 

tecnologias e livros. Facto este que permite também o alargamento dos horários 

e a promoção e divulgação da leitura. Prevendo-se para um de Março do 

corrente ano o arranque destes serviços à disposição do diverso público, os 

quais procuramos melhorar em função da procura e dos espaços disponíveis no 

Edifício Sede, que começam a ser diminutos. ----------------------------------------------- 

FINANÇAS-DIRECÇÃO GERAL DE IMPOSTOS ------------------------------------------ 

Recepcionado a identificação e atribuição à Junta de Freguesia o início de 

actividade. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sepultura Coval numero cinquenta e seis 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 cinquenta e seis do Talhão número catorze, com o Alvará número 

seiscentos e dezoito, a favor de António da Silva, portador do Bilhete de 

Identidade número oito milhões oitocentos e setenta e oito mil e seiscentos, 

emitido em dezassete de Março de mil novecentos e noventa e nove, pelo 

Arquivo de Aveiro, NIF cento e setenta e cinco milhões um mil seiscentos e  
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cinquenta, de sua esposa Rolinda Alves da Fonseca, portadora do Bilhete de 

Identidade número nove milhões quatrocentos e dez mil trezentos e quatro, 

emitido em dezasseis de Novembro de mil novecentos e noventa e três, pelo 

Arquivo de Lisboa e NIF cento e oitenta e cinco milhões quatrocentos e quarenta 

e um setecentos e oitenta e cinco, ambos residentes em Água Levada-Avanca e 

dos filhos do casal: Maria Olívia Alves da Silva Pereira, Deolindo Alves da Silva, 

Manuel Licínio Alves da Silva, José Pedro Fonseca da Silva, Maria Helena Alves 

da Silva, Carlos Manuel Fonseca da Silva, Maria de Lurdes Alves da Silva 

Almeida e Nadir Alves da Silva Pinho. -------------------------------------------------------- 

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

número cinquenta e seis, 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 catorze horas 

e dez 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. ------------------------------------------ 


