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--------------------------------- ACTA NÚMERO VINTE E UM --------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRINTA E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZ. ----No dia trinta e um de Agosto 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 do 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 esta ter apresentado pedido de renúncia ao mandato por razões de ordem
profissional. -------------------------------------------------------------------------------------------Antes do inicio dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da reunião
anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. ---------------------------------------------------Aberta a sessão, após o período de férias, retomou-se a normal actividade sem que no
entanto se deixasse durante aquele período, de tratar todos os assuntos inerentes ao
normal funcionamento desta Junta de Freguesia, constataram os presentes. ----------------CONTRATO CONCESSÃO PELA REFER, DO EDIFÍCIO SITO NA ZONA DA
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ESTAÇÃO DO CAMINHO FERRO-AVANCA . ----------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou os custos do seguro, a fim de dar cumprimento à cláusula
nona do respectivo contrato de concessão, sendo do tipo multirriscos para uma cobertura
de doze mil e setecentos euros e responsabilidade civil, que cobre todos os danos
materiais ou pessoais sofridos pelas Refer, seus agentes, ou terceiros pela sua actividade.
A proposta depois de explicitada, foi colocada à votação e foi aprovada por unanimidade.
Mais foi aprovado, que após a recepção das respectivas apólices, são enviadas cópias â
Refer.---------------------------------------------------------------------------------------------------MONITOR ESPAÇO INTERNET. ---------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou proposta para junto do IEFP, solicitar a renovação do
contrato de emprego e inserção, número 195/CEI/09, referente à actual monitora
Fernanda Bastos, para prorrogação do contrato por período de mais seis meses, a fim de
se manter o Espaço Internet como até aqui. No caso de a renovação ser recusada, será de
solicitar uma nova pessoa para proceder a esta substituição, face a que em outros moldes,
será incompatível para a tesouraria desta Junta, manter estes serviços.-----------------------Após análise, a proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja. -------------------------------------------------------------------Programa Casa Melhor - 8ª Edição/Abril 2010. -------------------------------------------------O Senhor Presidente leu o ofício recebido da Câmara Municipal de Estarreja, da Divisão
de Educação e Assuntos Sociais, o qual informava as candidaturas aprovadas para esta
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram o devido conhecimento. --------------------------------------------------Assunto Pintura de Marcas Rodoviárias. ----------------------------------------------------------

O Senhor Presidente leu o email recebido dos Serviços da Câmara Municipal de
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Estarreja, sobre o assunto em título, informando que na próxima semana iriam proceder a
pinturas de marcas rodoviárias nas ruas de Meissões, Corte Real, Doutor António Abreu
Freire e Doutor António Duarte Oliveira, sendo que estas acções decorrem da
implementação da Postura de Transito da Freguesia de Avanca. ------------------------------Após esta leitura e face a que nada diz sobre a sinalização vertical, será necessário
solicitar se é para efectuar a implementação completa da Postura de Transito nas referidas
ruas, ou se é apenas este tipo de marcação, sendo que o desejo deste Executivo é a total e
completa implementação da Postura aprovada. --------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e propõem-se dar o devido acompanhamento ao
exposto. ------------------------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja-DOMA. ---------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu o ofício e respectiva informação técnica, sobre os projectos de
execução dos sistemas de águas residuais de Avanca Norte, tendo os presentes tomado
conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------TENSAI INDUSTRIA. -----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu a carta convite recebida da empresa em título, para a
inauguração da nova unidade produtiva, sita no Eco Parque Industrial de Estarreja, que se
realizará no próximo dia dezoito de Setembro, pelas dezassete horas e trinta minutos,
seguida de jantar formal. ----------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e será enviada uma carta de agradecimento e
informação da presença de um representante desta Junta de Freguesia. ----------------------VISITA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL À FREGUESIA DE CANELAS. ------------

O Senhor Presidente informou do convite recebido do Senhor Presidente da Assembleia
Municipal, para a visita à Freguesia de Canelas que será realizada no dia dezoito de
Setembro do corrente ano, com início às dez horas frente ao Edifício Sede da Junta de
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Freguesia de Canelas, ou com saída às nove horas e trinta minutos da Edifício da Câmara
Municipal de Estarreja. O convite solicitava a confirmação das presenças deste
Executivo, bem como presenças para o almoço.-------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------REGULAMENTO DO CONCURSO DE IDEIAS P/PARQUE DO GONDE - VILA DE
AVANCA. --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou a versão final do Regulamento em título após consulta ao
Senhor Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, tendo sido efectuadas
pequenas correcções, as quais, esperamos ser da maior relevância para o respectivo
Regulamento. -----------------------------------------------------------------------------------------Após análise do respectivo Regulamento, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Mais
foi decidido, envia-lo à Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------INÍCIO AULAS DO 1º CICLO – LIMPEZA ZONAS ESCOLARES. ----------------------O Senhor Presidente propôs que fosse feita adequada limpeza no exterior da E, B, 2,3; no
exterior da Escola da Congosta e interior e exterior da Escola da Bandeira. ----------------Os presentes aprovaram por unanimidade a proposta, sendo em breve dado início aos
trabalhos de limpeza. --------------------------------------------------------------------------------FONTE DO FALCÃO. ------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou, que no passado dia vinte e oito do corrente mês e ano,
cerca de cem populares residentes na sua maior parte nos lugares do Falcão e Sardinha,
em atitude de satisfação e reconhecimento ao empenho desta Junta pela manutenção e
requalificação da referida Fonte, promoveram um almoço piquenique à volta da mesma,
para de forma simbólica “ inaugurar” a Fonte. ----------------------------------------------------

No convívio esteve presente o Senhor Presidente o Senhor Secretário e em representação
da Câmara Municipal o Senhor Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina. ----
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Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITAS E DESPESAS A
TRINTA E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZ.-----------------------------------------O Senhor Presidente apresentou o balancete em título, o qual foi analisado pelos
presentes, que verificaram encontrarem-se controlados os valores inscritos. ----------------CEMITÉRIO. -----------------------------------------------------------------------------------------Alteração aos titulares de alvará “Coval número quarenta e nove do Canteiro número
dois”----------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou que a sepultura coval número quarenta e nove do canteiro número
dois, registada em nome de José Pereira Homem, fique a pertencer a Adelina da
Anunciação da Silva E Sousa, titular do Bilhete de Identidade número três milhões,
trezentos e trinta mil, emitido em vinte e cinco de Janeiro de dois mil e cinco pelo
Arquivo de Aveiro e com o NIF, cento e quarenta e dois milhões, seiscentos e trinta e seis
mil, novecentos e dezasseis, residente na rua de S. Salvador número cinquenta e dois em
Avanca. e a seus quatro filhos: António Manuel Sousa Homem, Maria de Lurdes Sousa
Homem Conde, Maria Adelina Sousa Homem e Sara Patrício do Carmo Pinto Homem
todos residentes em Avanca, por testamento de José Pereira Homem, de dezoito de
Novembro de mil novecentos e setenta e três do Cartório Notarial de Estarreja. -----------Os documentos de suporte à deliberação, ficam na pasta do cemitério, coval número
quarenta e nove, do canteiro número dois. -------------------------------------------------------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 zero horas e vinte
minutos -------------------------------------------------------------------------------------------------
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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. ------------------------------------------------

