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----------------------------------ACTA NÚMERO DEZASSEIS---------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE UM DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZ. -----------------No dia um de Junho 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. --------------------------------------------LAVADOURO DO RIO CANCELO -------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente informou que foram nesta data concluídas as obras de
requalificação do referido lavadouro e zona envolvente ao mesmo e sugeriu que
fosse colocada uma papeleira naquele espaço. -------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e concordaram unanimemente com a
colocação da referida papeleira no local. ----------------------------------------------------LAVADOURO E ZONA ENVOLVENTE DA ZANGARINHEIRA. -----------------------O Senhor Presidente informou os presentes que foram iniciados os trabalhos de
requalificação do lavadouro em título e a preparação da zona de acesso, sendo
que para tal há necessidade de proceder à retirada dos cepos existentes e fazer
pequenos acertos das terras, bem como fazer limpeza ao rio.-------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------ZONAS A ERVAR - GARETA E ZANGARINHEIRA -------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que foram já espalhadas e
acertadas as terras na Gareta, o Largo da Zangarinheira, encontrando-se estes
espaços prontos, a ser tratadas, para semear o ervado. --------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e vão colaborar nos trabalhos. --------------Câmara Municipal de Estarreja-DOMA. ------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes da existência da relação das várias
ruas com marcação de estacaria as quais vão ser beneficiadas e alargadas.
Mais informou, as ruas já com a respectiva marcação e de que é urgente
concluir os contactos com os proprietários, para posterior e definitiva informação
dos resultados aos competentes serviços da Câmara Municipal. ---------------------Os presentes tomaram conhecimento e colocaram-se disponíveis para os
referidos contactos. --------------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja - DOMA-----------------------------------------------------
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O Senhor Presidente leu ofício enviado pelos serviços em título, o qual versava
sobre o Procedimento Administrativo para a Transferência Dominial da
Passagem Superior Pedonal da Linha Férrea do “Norte-Samouqueiro”. -----------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------DOMA – Departamento de Obras Municipais e Ambiente. -----------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício dos serviços em título, no qual
referia os trabalhos em falta, relativamente às obras do “nó da A-29-zona do
Falcão” bem como da variante 224-2. -------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja-Divisão Educação e Assuntos Sociais-Passeio
Sénior 2010. -----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu e informou os presentes do conteúdo do ofício recebido
sobre o assunto em título. -----------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------TERRENO DO CANCELO-PROPRIEDADE JUNTA FREGUESIA. ------------------O Senhor Presidente leu a Notificação recebida da Comarca do Baixo Vouga
dos Serviços do Ministério Público de Estarreja sobre a queixa apresentada em
nome desta Junta de Freguesia, contra Joaquim Fernando da Silva Oliveira,
sobre a ocupação e destruição dos bens numa parcela do terreno desta Junta,
cuja reclamação pretendia que fosse esta Junta ressarcida dos prejuízos
provocados, cujo resultado se encontra expresso no respectivo processo que foi
arquivado. O Senhor Presidente refere que continua a existir uma acção civel,
contra o referido indivíduo por demarcação de propriedade, cujo desfecho se
aguarda. ----------------------------------------------------------------------------------------------ESCOLA E, B-2,3 PROFESSOR DOUTOR EGAS MONIZ-AVANCA ----------------
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O Senhor Presidente informou os presentes do convite enviado pelo referido
Estabelecimento, sob o painel em título “ A Saúde …nas Nossas Mãos”. ---------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL. -------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu o ofício relativo ao assunto em título. -----------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja-Voluntariado Jovem para as Florestas. -----------O Senhor Presidente leu o ofício com o assunto em título e que esta Junta vai
divulgar. ----------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------INTERRUPÇÃO DA REUNIÃO. ----------------------------------------------------------------Devido ao adiantado da hora e ao facto do Vogal Senhor José Guimarães ter de
se ausentar por motivos profissionais, foi a reunião interrompida às vinte e três
horas e cinquenta minutos, para ser retomada amanhã pelas dezoito horas. ---Foi retomada a reunião, com a presença da Tesoureira Senhora Ana Gabriela.
Ausente encontrava-se o Vogal Senhor Luís Santos, justificando o Senhor
Presidente a sua ausência por motivos profissionais. -----------------------------------O Senhor Presidente deu continuidade aos trabalhos. ----------------------------------Internet no Edifício da Ex-Escola de Água Levada.---------------------------------------Os presentes analisaram e confirmaram, que no referido edifício, onde foi
instalada internet Sapo ADSL, não há sinal da mesma até à data presente e que
estes serviços estão a facturar a esta Junta como de facto estivesse activo o
sinal. Neste sentido foi feita reclamação aos referidos serviços, os quais vão
proceder a um crédito a favor desta Junta. -------------------------------------------------SEGUNDA REVISÃO DO ORÇAMENTO (Receitas e Despesas – 2010). ---------
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O Senhor Presidente apresentou a 2.º Revisão do Orçamento (Receitas e
Despesas – 2010), justificado pela necessidade de incluir verbas para execução
de Obras Municipais protocoladas e com delegação de competências, com a
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------Mais informou que estas verbas referentes às obras protocoladas foram inscritas
no Orçamento das Despesas, nas referidas classificações económicas.
Aproveitou-se a oportunidade para corrigir/alterar algumas verbas nas Receitas
e Despesas, afim de dar cumprimento a obras em curso e projectadas. -----------Após troca de impressões e dados todos os esclarecimentos, os documentos
foram colocados a votação, tendo sido aprovados por unanimidade. ---------------Mais foi aprovado o envio dos referidos documentos à próxima Assembleia de
Freguesia para discussão e aprovação. -----------------------------------------------------GRUPO CICLOTURISMO DE AVANCA. ----------------------------------------------------Recebido ofício a solicitar apoio para ser publicitado numa rádio local o seu
vigésimo primeiro Convívio.---------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e anuíram ao pedido cujo valor a pagar
por esta Junta é de cinquenta euros, acrescidos da taxa de IVA em vigor. --------PLACAS TOPONÍMIA. ---------------------------------------------------------------------------O Secretário Senhor José Borges, informou os presentes que em vinte e um de
Maio do corrente ano, se deslocou à Cerciesta a fim de levantar e fazer
transportar dezanove placas de toponímia todas relativas a ruas da Freguesia,
as quais ficaram depositadas na arrecadação de cemitério, a aguardar a sua
colocação.--------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------CEMITÉRIO. -----------------------------------------------------------------------------------------
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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 horas e
dez minutos do dia dois de Junho do corrente ano. --------------------------------------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. ---------------------------------------

