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-------------------------------- ACTA NÚMERO CATORZE -----------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E DEZ. -------------No dia quatro de Maio 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. ---------------------------------------------------------------------------Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da
reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início os trabalhos, justificando a ausência da
Tesoureira Senhora Ana Gabriela por motivos profissionais. --------------------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes os assuntos tratados na
referida Assembleia Municipal, que decorreu no dia vinte e nove de Abril e
informou que a mesma foi interrompida e tem continuação no dia sete do
corrente mês, pelas vinte e uma horas. ------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA. ---------------------------------------------------Protocolos de Delegação. ------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente informou que vai decorrer amanhã, dia cinco de Maio, às
doze horas e trinta minutos, nos Paços do Concelho, a assinatura dos protocolos
de delegação de competências, entre as Freguesias e o Município, onde vai
estar presente. --------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------CASA HABITAÇÃO SOCIAL “ARMÉNIA MATOS” RUA NOVA-AVANCA. --------O Senhor Presidente em cumprimento do deliberado na reunião anterior,
informou ter já procedido à confirmação da encomenda, à firma Soares Resende
e Costa Lda., e ter também endereçado cartas de agradecimento às restantes
firmas concorrentes. -------------------------------------------------------------------------------A confirmação teve como base principal, as condições de pagamento, sendo
estas efectuadas de acordo com a disponibilidade financeira da Junta, o prazo
de construção (até trinta de Novembro de dois mil e dez) e ainda o facto de ser o
valor mais baixo dos orçamentos apresentados. ------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DAS DESPESAS A TRINTA DE ABRIL.
O Senhor Presidente informou a evolução do Mapa de Controlo Orçamental de
Despesas realizadas até trinta de Abril do corrente ano. --------------------------------Os presentes analisaram e tomaram conhecimento, nada havendo a opor--------HORÁRIO FUNCIONAMENTO LOJA CTT’S-AVANCA. ---------------------------------O Senhor Presidente informou que está agendada uma reunião nesta Junta de
Freguesia, para o dia sete do corrente mês às nove horas e trinta minutos, com
o responsável dos CTT’s Paulo Neta, a fim de tratar da possibilidade de
alteração do horário de funcionamento da referida loja, da qual será dado
conhecimento das conclusões. ------------------------------------------------------------------
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Os presentes, antecipando-se à possível apresentação de proposta de redução
de horário, não concordam com a mesma, caso esta venha a ser apresentada, a
não ser, que com o horário reduzido, seja reforçado o pessoal de atendimento
ao público, na referida loja. ----------------------------------------------------------------------CINE-CLUBE DE AVANCA. ---------------------------------------------------------------------Os presentes tomarem conhecimento da “CAMPANHA DO TIJOLO” levada a
efeito pelo Cine-Clube de Avanca, para a construção da sua sede. Após análise,
o Executivo deliberou por unanimidade associar-se à campanha, com a oferta de
uma palete de tijolos e dez sacos de cimento. ---------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------Hospital do Visconde de Salreu. ---------------------------------------------------------------Recepcionado ofício com convite para a exposição de fotografia “Rosa
Esperança”, para o dia oito do corrente mês às quinze horas na Casa da Cultura
de Estarreja. -----------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Comissão Executiva do Encontro Nacional de Combatentes 2010. ------------------O Senhor Presidente leu o ofício recebido da referida Comissão, sobre o
assunto em título e o respectivo programa, referente ao décimo sétimo Encontro
Nacional, que vai decorrer no próximo dia dez de Junho do corrente ano, junto
ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Belém-Lisboa e do qual
constam quatro militares de Avanca que sucumbiram na guerra do ultramar. ----Os presentes tomaram conhecimento e vão divulgar o programa junto dos
familiares dos quatro combatentes falecidos. ----------------------------------------------Fundação Benjamim Dias Costa. --------------------------------------------------------------Recepcionado por e-mail, convite do Senhor Presidente da Fundação em título,
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para assistir à entrega dos certificados de Formação, no âmbito do Programa
POPH, no dia oito do corrente mês de Maio às dezasseis horas. --------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------FURTO NAS INSTALAÇÕES DO CEMITÉRIO. -------------------------------------------Na sequência do furto ocorrido na madrugada de dezanove para vinte de Abril
do corrente ano, nas instalações do cemitério, o Secretário informou, que foi
furtado o seguinte equipamento afecto a esta Junta: -----------------------------------Uma lavadora (máquina de lavar à pressão) “Karcher HD/17C”. ---------------------Um compressor “25LT 2HP TK-25 Cierzo/Josval” com kit de pintura Mecafer. ---Um pulverizador “Gamma” com capacidade para dez litros. ---------------------------Rádio portátil (furtado do interior e da carrinha de matricula 22-DO-54). -----------Considerando que este equipamento, há excepção do rádio portátil, se
encontrava descriminado em inventário e que até á data não foi recuperado e,
não se vislumbrando que o venha a ser, foi decido que fosse o mesmo abatido
ao referido inventário. -----------------------------------------------------------------------------CEMITÉRIO -----------------------------------------------------------------------------------------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 vinte e três
horas e cinquenta 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. -----------------------------------------

