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-----------------------------------ACTA NÚMERO DEZASSETE-------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE QUINZE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZ. ------------No dia quinze de Junho de dois mil e dez, nesta Vila de Avanca, no 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 do Vogal José
Fernando Valente Guimarães.------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente justificou as ausências da Tesoureira e Vogal,
respectivamente Senhora Ana Gabriela Pinto e Silva e Senhor Luís Manuel
Gonçalves dos Santos, por motivos profissionais. ---------------------------------------Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da
reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------CONSTITUIÇÃO (Alteração) DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL
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COMUM PARA PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO DE
TÉCNICO SUPERIOR. --------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou a comunicação interna, proveniente do Júri,
sobre assunto em título, justificando a sua deliberação face à circunstância e
datas marcadas para as entrevistas e tendo em consideração a impossibilidade
de um Técnico da Câmara Municipal de Estarreja integrar o Júri, conforme o
previsto, dei a anuência à substituição pela “ Manpower” nas condições
expressas da proposta anexa à referida “ Nota Interna”. --------------------------------Após dados os esclarecimentos solicitados a deliberação do Senhor Presidente
foi ratificada por unanimidade pelos presentes. ------------------------------------------TAVESSA DOUTOR ANTÓNIO DUARTE DE OLIVEIRA. -----------------------------O Senhor Presidente informou os presentes, que ontem, tiveram início os
trabalhos de regularização e colocação de tout-venant por parte da Câmara
Municipal, na referida travessa. ----------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e vão acompanhar a execução dos
respectivos trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------LANÇO COSTA DE PRATA-NÓ A-29 AO FALCÃO. -------------------------------------O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o reinício das obras
complementares referentes ao assunto em título, as quais foram reiniciadas em
onze de Junho, verificando-se a reposição dos caminhos de servidão a Poente
do referido Nó, mas que as linhas de água não estão a ser respeitadas,
aguardando-se no entanto que esta situação seja reposta, bem como os
restantes trabalhos em falta. --------------------------------------------------------------------ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ORDINÁRIA. --------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que a Sessão Ordinária da

3/5

Assembleia de Freguesia está marcada para dia vinte e oito pelas vinte e uma
horas e indicou os documentos a enviar ao respectivo Presidente da Assembleia
e as informações gerais, bem como da segunda Revisão do Orçamento de
Receitas e Despesas relativo ao corrente ano. --------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------EXECUÇÃO DE ALARGAMENTOS E BENEFICIAÇÃO DE RUAS DE AVANCA
PELA CÂMARA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente enumerou e descreveu as ruas que constam para serem
alargadas e beneficiadas, recordando que falta fazer alguns contactos com
proprietários. ----------------------------------------------------------------------------------------As artérias em referências são: Rua Alberto Reis, Rua do Coxo, Rua Alto das
Cabanas, Rua Angélica Neves, Rua do Lombão, Rua Padre António Maria da
Silva, Travessa António da Póvoa e Travessa do Canto. -------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e disponibilizam-se para desenvolver os
contactos em falta. ---------------------------------------------------------------------------------EDIÇÃO DO LIVRO PELA JUNTA DE FREGUESIA. ------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes da situação em que se encontra a
elaboração do respectivo livro, após reunião com o Doutor Delfim Bismark e a
estagiária Doutora Telma Correia. Prevê-se a entrega na tipografia até ao final
desta semana, mantendo-se prevista a apresentação para a quadra das festas
da Vila e Santa Marinha. Mais informou o Senhor Presidente, que a tipografia
escolhida foi a “Rebelo Artes Gráficas” para a sua impressão, bem como da
recolha de donativos junto das empresas de Avanca.----------------------------------A apresentação está prevista ser efectuada na Capela de Santo António, com o
programa a definir, incluindo a data e hora. --------------------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------ESCOLA DA BANDEIRA. ----------------------------------------------------------------------Recepcionado pedido para proceder à limpeza da zona envolvente ao edifício
escolar ------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes anuíram ao pedido e decidiram por unanimidade que fossem
iniciados já amanhã os trabalhos de limpeza, de forma a estarem concluídos
quinta-feira, dia da festa de encerramento do ano lectivo da referida Escola. --Da referida Escola, foi também recebido convite para a “Cerimónia de
Encerramento” do ano lectivo, a ocorrer dia dezassete do corrente mês e ano. --Os presentes tomaram conhecimento e ficou decido que em representação do
Executivo iria o Secretário Senhor José Borges. ------------------------------------------CEMITÉRIO. ----------------------------------------------------------------------------------------Transferência de Titular de Alvará “ Coval número cinquenta e cinco do Canteiro
número nove”. --------------------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou que a sepultura coval número cinquenta e cinco do
canteiro número nove, registado em nome de José Maria Pereira de Pinho fique
a pertencer a sua filha, Custódia de Jesus Rodrigues Pinho, titular do Bilhete de
Identidade número cinco milhões trezentos e oitenta e dois mil setecentos e
quarenta e cinco, emitido em catorze de Janeiro de dois mil e quatro, pelo
Arquivo de Aveiro e com NIF cento e oitenta e três milhões dez mil oitocentos e
quarenta e um, residente na rua Joaquim Nicolau número quarenta e oito em
Avanca, conforme consta em Escritura de Habilitação e Partilha, datada de seis
de Janeiro de dois mil, com correcção manuscrita ao número oito da referida
Partilha, datada de quatro de Fevereiro de dois mil e dez, apresentada pela aqui
identificada e da qual fica arquivada fotocopia na pasta do referido canteiro
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número nove, coval número cinquenta e cinco.--------------------------------------------Transferência de Titular de Alvará “ Coval número Noventa e nove - D do
Canteiro número três”. ----------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou que a sepultura coval número Noventa e nove - D do
canteiro número três, registado em nome de Alísio Pereira Patinha fique a
pertencer a sua filha, Maria Palmira de Almeida Patinha, titular do Bilhete de
Identidade número cinco milhões quinhentos e vinte e três e quinhentos e
noventa e oito, emitido em catorze de Janeiro de dois mil e quatro, pelo Arquivo
de Aveiro e com NIF cento e setenta e dois milhões cento e noventa e cinco mil
e doze, residente na Rua Nova do Lombão número oitenta em Avanca,
conforme consta em Habilitações de Herdeiros, datada de dezassete de Maio de
dois mil e dez, apresentada pela aqui identificada e da qual fica arquivada
fotocopia na pasta do referido canteiro número noventa e nove -D, coval número
três. ---------------------------------------------------------------------------------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. ----------------------------------------

