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---------------------------------------ACTA NÚMERO TREZE-----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZ. ----------------No dia vinte de Abril 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 Senhor José
Fernando Valente Guimarães e Luís Manuel Gonçalves dos Santos. ---------------Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da
reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes os assuntos tratados na
Assembleia Municipal Extraordinária, realizada no dia quinze de Abril de dois mil
e dez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO. ------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes dos assuntos tratados na sessão
realizada no Auditório do Parque de Exposições de Aveiro, no dia dezanove do
corrente mês e ano e que versaram sobre a Requalificação e Valorização da Ria
de Aveiro. --------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------LIMPEZAS GERAIS. ------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente inteirou os presentes dos trabalhos que estão a ser
levados efeito pelos POCS na área da Freguesia e numa análise conjunta do
Executivo, por unanimidade foi agendado um plano de prioridades, que vai de
imediato ser colocado em prática. -------------------------------------------------------------RUA FRANCISCO DOS ANJOS. --------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que estão a decorrer em bom ritmo
e sem percalços, as obras na rua em título. ------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------VIELA DOS CANITOS. ---------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes do estado das obras na referida
Viela. --------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------VISITA DOS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ---------------------------Foi analisada e comentada pelos presentes, a visita à Freguesia dos Deputados
da Assembleia Municipal, realizada no dia dezassete do corrente mês e ano. ---A visita que foi a primeira das sete freguesias, decorreu sem incidentes, com
interesse e curiosidade demonstrados pelos Deputados e terminou com almoço
oferecido por esta Junta. --------------------------------------------------------------------------
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O Executivo presente congratula-se com a visita e espera que esta venha a dar
frutos no futuro. -------------------------------------------------------------------------------------FURTO À ARRECADAÇÃO DO CEMITÉRIO. ---------------------------------------------O Secretário, informou os presentes, que na madrugada de dezanove para vinte
(de ontem para hoje) do corrente mês e ano, desconhecidos assaltaram a
arrecadação do cemitério, arrombando a chapa divisória do lado poente, por
onde entraram e furtaram algumas ferramentas. Que do interior da carrinha
furtaram o rádio e danificaram o porta-luvas. Mais informou que solicitou a
comparência da GNR, a qual compareceu e terá recolhido impressões digitais e
outros elementos úteis à investigação. -------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------HABITAÇÃO UNIFAMILIAR DE ARMÉNIA MATOS. ------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que foram recebidos orçamentos
para a execução da referida moradia; de Soares, Resende & Costa, Lda. no
valor de quarenta e cinco mil e seiscentos euros, de Paulo & Carlos Bastos Construções, Lda., no valor de quarenta e sete mil e quinhentos euros e de
Albino de Carvalho Amaral - Sociedade de Construções Lda. No valor de
cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte euros, acrescentando aos três
orçamentos aqui referidos, o valor da taxa de IVA em vigor. ---------------------------Colocados os três orçamentos à apreciação e análise dos presentes, estes por
unanimidade, decidiram que a obra deve ser executada pela construtora Soares
Resende & Costa, pelo valor orçamentado, acrescido da taxa de IVA em vigor. -Contudo, face à proposta da Câmara Municipal de Estarreja, em atribuir para o
efeito a esta Junta de Freguesia, a verba de trinta mil euros este ano e vinte mil
euros, para o ano de dois mil e onze, torna-se difícil proceder à execução da
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habitação em referência no corrente ano. ---------------------------------------------------Deste modo, os presentes decidiram contactar a construtora em referência e
colocar-lhe a condição de executar a obra e conclui-la este ano, recebendo o
valor disponibilizado de trinta mil euros, ficando a aguardar pelo valor restante,
que será liquidado, logo que a Câmara Municipal disponibilize a verba de vinte
mil euros, uma vez que a Junta de Freguesia não possui condições para
suportar essa importância. ----------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------Núcleo Sportinguista-Concelho de Estarreja. -----------------------------------------------Recepcionado ofício/convite para o vigésimo terceiro aniversário do Núcleo
Sportinguista do Concelho de Estarreja a levar a efeito no Parque Desportivo da
Associação Atlética de Avanca no dia doze de Junho do corrente ano e jantar no
Salão Paroquial de Avanca. ---------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e vão ver da possibilidade de o Executivo
se fazer representar. ------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja-Divisão da Cultura. --------------------------------------Recepcionado ofício a informar da realização de reunião no passado dia
dezanove do corrente mês e ano, cujo assunto versava sobre Mercado Antigo –
Festas de Santo António 2010. -----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou, que não se tornou possível comparecer na
reunião, no entanto o Executivo vai envidar esforços, no sentido de ter a
Freguesia representada no referido Mercado Antigo. ------------------------------------Plano Energético de Iluminação Pública 2006/2009. -------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo do e-mail recebido, do
Senhor Vereador das Freguesias Doutor Diamantino Sabina, em resposta a
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reclamações apresentadas por este Executivo sobre deficiências na iluminação
pública da Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram fazer oportunamente revisão
ao estado de iluminação pública da Freguesia, no sentido de anotar deficiências
detectadas, para posterior informação à Câmara Municipal no contexto do Plano
Energético. -------------------------------------------------------------------------------------------Escola da Bandeira. -------------------------------------------------------------------------------Recepcionado fax a solicitar a esta Junta, a retirada das sobras da poda das
árvores levada a efeito recentemente naquela escola, por esta Junta Freguesia,
bem como cortar/rachar toros de árvores. ---------------------------------------------------Os presentes conhecedores dos trabalhos executados e do pedido que fora feito
por um elemento daquela escola, para ali deixar os ramos e troncos, ficaram
bastante surpreendidos com o conteúdo do referido e-mail, pois o mesmo
contraria em tudo o que foi solicitado á Junta de Freguesia. ---------------------------O Vogal, Senhor Luís Santos, informou os presentes que hoje mesmo esteve na
escola da Bandeira, a fim de se inteirar melhor deste assunto, concluindo que
houve falta de informação entre funcionária da escola e professora e que o
descrito no fax foi um equívoco, sendo que os ramos e troncos que ficaram na
escola foi a solicitação dos responsáveis. ---------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, aceitando a explicação, mas lamentaram
a forma como o fax foi redigido e endereçado a esta Junta. ---------------------------Escola Profissional de Cortegaça. -------------------------------------------------------------Recepcionado pedido a esta Junta de Freguesia, para protocolar com a referida
Escola, estágio de alunos, nesta Junta. ------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade pela não
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anuência ao solicitado, por falta de condições técnicas e serviços de apoio ao
estagiário. --------------------------------------------------------------------------------------------Associação Motards Amigos de Avanca. ----------------------------------------------------Recepcionada carta a informar a data do evento e a solicitar apoio para o
mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes, decidiram por unanimidade fazer análise sobre os eventos a levar
a efeito este ano pelas Associações da Freguesia e também sobre os possíveis
subsídios a atribuir às mesmas, dando oportunamente resposta. --------------------SAAAA - Secção de Automodelismo da Associação Atlética de Avanca. ----------Recepcionado convite da Secção em título, para a segunda prova oficial do
campeonato Regional do Norte a decorrer nos dias vinte e quatro e vinte e cinco
de Abril do corrente ano, no Parque Desportivo da Associação Atlética de
Avanca. -----------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e serão preparadas ofertas “Brasão” da
Freguesia para oferta aos primeiros classificados. ----------------------------------------ASE – Associação de Solidariedade Estarrejense. ---------------------------------------Recebida carta da Instituição em referência, a qual trazia em anexo cópia da
carta endereçado à Senhora Rosa Maria Tavares dos Santos e que se reportava
aos consumos (excessivos) de energia com a sua habitação social, sita na
Breja, e que estão a ser suportados pela ASE. --------------------------------------------Que a continuar com esta atitude só restará cortar a ligação da rede eléctrica. --Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Associação Caçadores e Pescadores de Avanca. ----------------------------------------Recepcionado e-mail da Associação em título, no qual é solicitado que seja
publicitado programa do evento daquela Associação, enviado como anexo. -------
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Os presentes tomaram conhecimento e será dada a respectiva publicidade na
forma normal. ---------------------------------------------------------------------------------------Serviços do Ministério Público da Comarca do Baixo Vouga. --------------------------Recepcionada convocatória dirigida ao Senhor Presidente da Junta, para na
qualidade de representante desta do Executivo, comparecer nos Serviços do
Ministério Publico em Estarreja, no dia vinte e sete de Abril do corrente ano, às
onze horas, a fim de ser inquirido no âmbito da matéria que deu origem à queixa
apresentada por este Executivo sobre a posse e ocupação do espaço público
contíguo ao rio Cancelo, na rua do Cancelo-Avanca. ------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------PRÉMIO DOUTOR DUARTE OLIVEIRA. ---------------------------------------------------O Senhor Presidente informou, que com intuito de dar mais qualidade ao Prémio
em título, o Executivo vai solicitar ao Departamento de Recursos Humanos da
Força Aérea Portuguesa, no sentido de possibilitar uma viagem de avião aos
alunos distinguidos com referido Prémio. ----------------------------------------------------Os presentes concordaram com pedido e aguardam resposta. -----------------------DIA MUNDIAL DA CRIANÇA. ------------------------------------------------------------------A fim de assinalar a data em título e dando continuidade ao que tem sido feito
em anos anteriores, o Executivo vai decidir que lembrança vai ser adquirida,
para oferecer na data em referência. ---------------------------------------------------------CEMITÉRIO. ----------------------------------------------------------------------------------------Concessão de sepultura/coval no Cemitério de Avanca. --------------------------------O Senhor Presidente apresentou uma proposta sobre a forma da concessão de
sepultura/coval no Cemitério de Avanca, para o talhão número dez, tendo em
consideração o que tem vindo a verificar nos talhões anteriores, com a falta de
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cumprimento do Regulamento do Cemitério. -----------------------------------------------A Legislação em vigor e a falta de respeito para com os outros, pelo que propõe:
- A concessão será efectuada por ordem sequencial e no sentido Norte/Sul e por
faixa de sepulturas. --------------------------------------------------------------------------------- Ser concedido o prazo de noventa dias para colocação de tampo, no mínimo,
para protecção do coval. -------------------------------------------------------------------------- O Alvará de concessão só será emitido após verificar o descrito anteriormente,
podendo se proceder à anulação da concessão. ------------------------------------------- Liquidação da verba estipulada incluindo a taxa em vigor, referente ao ano em
curso, relativo à manutenção. ------------------------------------------------------------------- Na data do pedido da concessão ser fornecido o Regulamento do Cemitério e
explicado as condições em que se procede a concessão. ------------------------------A proposta colocada à votação foi aprovada por unanimidade e entra em vigor
de imediato. -----------------------------------------------------------------------------------------Sepultura Coval numero cento e seis do Talhão número catorze. --------------------Cumprida a sexta cláusula do Contrato de Promessa de Concessão Perpétua de
Coval, o Executivo deliberou pela emissão do correspondente Alvará, com o
número seiscentos e dezanove, com registo em nome de Adriano Taqueira da
Loura, residente na rua Doutor António Duarte de Oliveira, número noventa e
oito, Avanca. ----------------------------------------------------------------------------------------Os documentos de suporte à deliberação, ficam arquivados na pasta do
cemitério, coval número cento e seis do talhão número catorze. ---------------------Sepultura Coval número quarenta e dois do talhão número catorze. ----------------Cumprida a sexta cláusula do Contrato Promessa de Concessão Perpétua de
Coval, o Executivo deliberou pela emissão do correspondente Alvará com o
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número seiscentos e vinte, com o registo em nome de Gracinda da Silva
Resende Costa, residente na rua da Fonte, número quinze Avanca. ----------------Os documentos de suporte à deliberação, ficam na pasta do cemitério, coval
número quarenta e dois 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, eram vinte e
três horas e cinquenta 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. -----------------------------------------

