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----------------------------------ACTA NÚMERO ONZE ----------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZ. -----No dia dezasseis de Março 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 dos
Vogais Senhor José Fernando Valente Guimarães e Senhor Luís Manuel
Gonçalves dos Santos. ---------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente justificou a ausência da Tesoureira Senhora Ana Gabriela
Pinto e Silva, por motivos profissionais. ------------------------------------------------------Antes do inicio dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da
reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------RECEPÇÃO DE CORREIO ELETRÓNICO. ------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes da recepção de e-mails a ele
dirigidos, mas relacionados com assuntos da Freguesia, com sugestões ou
reclamações, e deu a conhecer as respostas dadas aos mesmos. -------------------
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Os presentes tomaram conhecimento estando de acordo com as respostas
dadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO 2010. -------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou o referido Orçamento, o qual tem vindo a ser
discutido em reuniões anteriores e incidindo o mesmo, principalmente com a
verba correspondente ao saldo do ano anterior. -------------------------------------------Como já é do conhecimento do Executivo e demonstrado no fecho de dois mil e
nove, a verba é proveniente e destina-se à construção de habitação social. Mais
informou que foram efectuadas pequenas transferências de acertos em cinco
rubricas que reflectem pequenos ajustamentos no Plano de Actividades. ---------Colocada a votação, o documento foi aprovado por unanimidade dos presentes.
LIMPAR PORTUGAL. ----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente continuou a dar informações sobre as actividades previstas
para o dia vinte de Março do corrente ano, informando que até ao momento se
encontram inscritos sessenta e sete voluntários e que a Doutora Helena Coelho
tem sido a interlocutora junto do grupo concelhio. ----------------------------------------Mais informou que no dia dezanove do corrente mês, será preparado o local de
depósito intermediário na rua do Seixo, agrupado o material necessário e
disponível para a intervenção e será efectuada uma reunião ao fim do dia para
ultimar toda a logística do trabalho a efectuar no sábado, dia vinte. -----------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------TANQUE DA ZANGARINHEIRA. --------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou que face à participação de um cidadão, na qual
informava a queda de uma árvore de uma propriedade da Junta de Freguesia
que veio a derrubar duas árvores do participante, solicitando este, a retirada da
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mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deslocou-se ao local e confirmou o conteúdo da referida
participação. Face à necessidade de retirar a árvore, o Senhor Presidente no dia
treze do corrente mês, voltou ao local acompanhado do vogal Senhor José
Guimarães, do participante e de um confinante com a propriedade da Junta de
Freguesia, tendo como objectivo localizar os marcos da propriedade da Junta,
proceder à limpeza da mesma, bem como do caminho de acesso, estando o
trabalho previsto para esta semana, embora dependente da disponibilidade da
empresa que irá efectuar os referidos trabalhos. Mais propôs aos presentes que
se deveria aproveitar esta oportunidade para o arranjo do lavadouro e exterior
do mesmo, visto estes trabalhos, fazerem parte do Plano de Actividades e ao
mesmo tempo tratar-se de uma área relevante. Para tal, irá proceder-se ao
levantamento de custos para decisão final, tendo os presentes concordado com
a metodologia assumida. ------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja. ----------------------------------------------------------------Recepcionado convite para a inauguração da exposição de pintura “retrospectiva
de Fausto Ferreira” para o dia vinte de Março do corrente ano, na Casa da
Cultura. -----------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e referem haver dificuldade em fazerem
representar o Executivo, devido à sobre carga de agenda para essa data. --------DOMA - Departamento de Obras Municipais e Ambiente. ------------------------------O Senhor Presidente leu o ofício do Departamento em título o qual solicitava a
esta Junta o agendar de uma reunião com a empresa FERROVIAL, a fim de
tratar de assuntos referentes ao alargamento da A-1, de duas para três faixas,
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ao qual o Senhor Presidente vai dar seguimento. -----------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------DOMA – Departamento de Obras Municipais e Ambiente. -----------------------------O Senhor Presidente apresentou o estudo referente à beneficiação da Travessa
do Canto, a qual após análise tem de ser verificada no terreno com os
proprietários a ceder área para o largamento do mesmo. ------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e vai ser dado seguimento. -------------------DOMA – Departamento de Obras Municipais e Ambiente. -----------------------------O Senhor Presidente leu o fax recebido da DOMA que em anexo trazia um
pedido de elementos da Direcção Geral de Finanças, baseado no princípio de
colaboração, solicitando listagem de todas as verbas recebidas pelos serviços
desta Junta, a titulo de “inumação, exumação e transladação” referentes aos
anos de dois mil e sete, dois mil e oito e dois mil e nove. -------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e vão ver da possibilidade de responder
dentro do prazo solicitado. -----------------------------------------------------------------------Divisão de Educação e Assuntos Sociais. ---------------------------------------------------O Senhor Presidente informou das candidaturas do “Programa Casa Melhor” a
decorrer em Abril de dois mil e dez, sendo esta a oitava edição e solicitou aos
presentes o empenhamento na identificação e apoio a possíveis famílias
candidatas ao abrigo do respectivo programa e na identificação e apoio à
habitação de famílias carenciadas. ------------------------------------------------------------Fiscalização da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou da visita da Fiscalização da Câmara à Freguesia
de Avanca, tendo acompanhado a mesma aos diversos locais com problemas
de silvados, árvores sobre habitações e habitações em ruínas. -----------------------
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Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------CEI+ - CONTRACTO EMPREGO – INCERSÃO+. ----------------------------------------O Senhor Presidente expôs aos presentes a situação dos trabalhadores
solicitados ao abrigo do Programa em título, os quais não foram reconduzidos
em tempo útil conforme solicitado por várias vezes ao Instituto de Emprego e
Formação Profissional, sendo surpreendido com telefonema do respectivo
Instituto no dia quinze do corrente, a solicitar que os trabalhadores entrassem ao
serviço no dia dezasseis de Março do corrente ano. Concluindo-se que a data do
telefonema recebido do Instituto, foi muito próxima da data solicitada para o
inicio, não dando tempo para organizar mapa de trabalhos, foi decidido que os
trabalhadores iniciariam a um de Abril.-------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e concordaram com a decisão. --------------Guarda Nacional Republicana. -----------------------------------------------------------------Recepcionado ofício da Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente do
Destacamento da GNR de Ovar, no qual solicitava a esta Junta a colaboração
para programar uma sessão de esclarecimento. ------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, sendo que este Executivo vai envidar
esforço no sentido de colaborar e programar a referida sessão de
esclarecimento. -------------------------------------------------------------------------------------Associação Caçadores e Pescadores de Avanca. ----------------------------------------O Senhor Presidente leu o e-mail enviado pela Associação em título o qual
solicitava informação sobre o pontão e a rua de acesso ao complexo da
respectiva Associação e explicou aos presentes a situação, à qual vai dar o
devido seguimento. --------------------------------------------------------------------------------Reunião na Câmara Municipal com o Senhor Presidente da Junta. ------------------
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O Senhor Presidente informou os presentes da reunião que teve na Câmara
Municipal de Estarreja, no dia doze de Março do corrente ano, no período da
manhã, com o Senhor Vereador Doutor Diamantino Sabina e o Senhor
Engenheiro Costa Pinto, a qual versou numa primeira análise sobre o protocolo
e transferências de verbas destinadas à beneficiação de pequenos arruamentos
em tout-venant ou asfalto na freguesia de Avanca, até ao montante de sessenta
mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes foram elucidados dos pormenores em que decorreu a reunião,
aguardando-se uma resposta concreta e definitiva. --------------------------------------IGAL - Inspecção-Geral Administração Local. ----------------------------------------------O Senhor Presidente leu o ofício recebido, o qual trazia em anexo uma
reclamação do funcionário desta Junta Senhor José da Silva e Costa. -------------Os presentes analisaram o processo e a resposta será baseada nas anteriores,
sendo que a reclamação não tem qualquer objectividade ou razão. -----------------ARH – Administração Regional Hidrográfica do Centro ---------------------------------O Senhor Presidente deu a conhecer o ofício emanado pela ARH do centro,
sobre a conservação e a reabilitação da rede hidrográfica e do “rio Fontela”, e
editais de limpeza tendo o Senhor Presidente emitido opinião de que esta
documentação só voltou a esta Junta motivado pelas cheias que interditaram
durante meses a Estrada Nacional duzentos e vinte e quatro traço dois (entre
Avanca e Pardilhó), lembrando que foram afixados em devido tempo editais do
mesmo teor e que os mesmos não tiveram qualquer repercussão prática na
bacia hidrográfica, nem tão pouco se verificou qualquer atitude desta
Administração sobre o cumprimento por parte dos proprietários dos respectivos
cursos de água. -------------------------------------------------------------------------------------
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Mais informa o Senhor Presidente que está agendada para o dia dezassete do
corrente mês pelas dez horas e trinta minutos uma reunião no Salão Nobre
desta Junta convocada pela ARH, cujo conteúdo dos assuntos a tratar são
desconhecidos, julga-se no entanto tratar-se de como resolver a situação na
referida Estrada Nacional duzentos e vinte e quatro traço dois, entre Avanca e
Pardilhó. ----------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e aguardam novos desenvolvimentos. ----VIELA DOS CANITOS. ---------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que os trabalhos de beneficiação e
alargamento da Vilela em título, continuam em bom ritmo, tendo sido superados
alguns imprevistos, sendo que actualmente se encontra como impasse o pedido
dos proprietários do prédio Poente/Norte, os quais pretendem ceder dois metros
confinantes com a rua de Roçomil, desejando como contrapartida a construção
do muro com as características do actual. Sendo que estes trabalhos implicam
num acréscimo de quatro mil cento e noventa e dois euros e cinquenta cêntimos,
acrescidos da taxa de IVA em vigor, foi solicitada a sua anuência à Câmara
Municipal, aguardando-se resposta, sendo de salientar que a ser realizado o
trabalho, este ficaria valorizado. ---------------------------------------------------------------PLACARDS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO. ---------------------------------------O Senhor Presidente apresentou proposta dos dois placards a colocar nas
fachadas Norte e Sul do edifício sede da Junta de Freguesia, a qual foi aprovada
pelos presentes. ------------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL-VISITA FREGUESIA. ----------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que segundo informação que lhe foi
dada pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal Doutor Marco Braga,
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Está agendada por aquele Órgão Autárquico, uma visita a esta Freguesia, no dia
dezassete de Abril pelas nove horas cuja programação e percurso ficará a cargo
deste Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------EDIFICÍCIO DA EX-ESCOLA DE ÁGUA LEVADA. ---------------------------------------Foi analisado pelos presentes o programa de inauguração das obras e
assinatura dos protocolos com as Associações a instalar e que vão ocupar aos
diversos espaços do respectivo edifício (Associação Kompinxas, Associação
Motards e Grupo Cicloturismo) cujo programa foi ajustado com a disponibilidade
do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Estarreja. ------------------------------FUNDAÇÃO BENJAMIM DIAS COSTA. -----------------------------------------------------O Senhor Presidente leu o e-mail recebido da Instituição em referência, o qual
informava os eventos a levar a efeito de dezanove a vinte e sete de Março do
corrente ano, sendo sexta-feira do livro e material didáctico e o primeiro encontro
para “pais”.-------------------------------------------------------------------------------------------O e-mail também apresentava o convite para o dia dezanove de Março do
corrente ano, pelas dezasseis horas, na cerimónia de abertura do evento, estar
presente o Presidente da Junta. ---------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------SIMULACRO DE INCÊNCIDIO NA ESCOLA DA CONGOSTA. -----------------------O Secretário, Senhor Borges, informou os presentes que hoje pelas dez horas e
trinta minutos, acompanhado do vogal Senhor José Guimarães, esteve presente
na Escola da Congosta, desta Freguesia, onde se realizou um simulacro de
incêndio, o qual decorreu normalmente. No simulacro estiveram os Bombeiros
de Estarreja com oito elementos e três viaturas e em representação da Câmara
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o Senhor vereador da Cultura, Doutor João Alegria. -------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------PLANO ENERGÉTICO – DOIS MIL E SEIS, DOIS MIL E NOVE –
ILUMUNAÇÃO PÚBLICA ------------------------------------------------------------------------O Senhor presidente informou os presentes de que foi reclamado À Câmara
Municipal de Estarreja a situação do referido plano, por até à data não existir
qualquer informação sobre a conclusão do mesmo. --------------------------------------ASSEMBLEIA DE FREGUESIA. ---------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com o Senhor
Presidente da Assembleia de Freguesia, ficou agendado para o dia seis de Abril
do corrente ano às vinte e uma horas a Sessão Ordinária da Assembleia de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------VOLUNTARIADO DE ACÇÃO SOCIAL. -----------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que no passado dia treze de Março
foi feita uma visita a um edifício, sito na rua Armando Brandão, em Avanca,
propriedade da senhora Irene Teixeira, com vista à instalação da Loja Social. Foi
decidido, aceitar o local a título de comodato, sendo que as obras necessárias
ao funcionamento da referida Loja, bem como o respectivo equipamento, serão
da responsabilidade do respectivo Grupo de Voluntariado, com o apoio da Junta
de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------EXPEDIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------Foi dada sequência de despacho a atestados e outros da competência do
Executivo da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos às uma 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. -----------------------------------------

