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-----------------------------------ACTA NÚMERO VINTE E DOIS------------------------------ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E UM DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZ.  

No dia vinte e um de Setembro 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. ----------------------------------------------------------- 

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 início dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da 

reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------- 
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CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ---------------------------------------------------------- 

Cerciesta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recepcionada da Instituição em 

referência, que fazia convite ao Executivo desta Junta, para estar presente no 

dia vinte e quatro de Setembro do corrente ano, na “Abertura do Ano Lectivo 

2010-2011” cujo programa vinha em anexo. ------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e foi decido, fazer representar o Executivo 

na data referida. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja-Divisão de Educação e Assuntos Sociais. -------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recepcionado da Divisão em 

título, sobre pequenas obras de beneficiação de casas de famílias carenciadas. - 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade proceder a 

uma melhor análise do conteúdo do mesmo, antes de decidir qualquer 

intervenção, após a qual, será feita consulta à referida Divisão, para apreciação 

e posterior decisão em função do analisado. ------------------------------------------------ 

Câmara Municipal de Estarreja-DOMA. ------------------------------------------------------- 

Recepcionado ofício da Divisão em título, o qual trazia em anexo carta da 

Ascendi, que versava sobre a Concessão Costa de Prata e fazia referência às 

visitas ao Caminho de acesso à Fonte do Falcão, Caminho e vala na estrada da 

EDP e passeios na PS16.2. ---------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e dado o conteúdo da carta, decidiram dar 

oportuna resposta à DOMA, sendo certo, que o conteúdo não está de acordo 

com o que foi planeado por este Executivo e solicitado pelo Senhor Presidente 

desta Junta. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Câmara Municipal de Estarreja-DOMA. -------------------------------------------------------  
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Águas Pluviais no Nó de Estarreja. ------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu e explicou aos presentes o conteúdo do ofício recebido 

do Departamento em título e ofícios anexos da Ascendi-Concessão Costa de 

Prata, os quais versavam sobre o escoamento e drenagem das águas pluviais 

em consequência do resultado da construção da A-29 e do seu respectivo Nó. -- 

Será dada resposta conforme solicitado. ----------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento. --------------------------------------------------------  

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA-DOMA. ------------------------------------------ 

Projecto de Execução do Sistema de Águas Residuais de Avanca Norte. ---------- 

O Senhor Presidente informou os presentes da forma como decorreu a reunião 

sobre o assunto em título, realizada em vinte de Setembro do corrente ano, com 

a presença do Senhor Engenheiro Costa Pinto e do Senhor Engenheiro Carlos 

Leal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE SANTA MARINHA DE AVANCA. ----------- 

Recepcionado convite do Centro Paroquial em referência, para assistir ao acto 

de adjudicação e bênção da Unidade de Cuidados Continuados Integrados, na 

Quinta d’Aldeia-Avanca, no dia vinte e cinco de Setembro do corrente mês e 

ano.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e ficou decidido que o Executivo se fará 

representar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

REDE SOCIAL-CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 

CONCELHO DE ESTARREJA (CLDS). ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o contrato de Acordo de Parceria, a 

estabelecer entre o CLDS e esta Junta, recebido da Instituição em referência,  
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sobre o programa de Formação de Informática. -------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por uma melhor análise do 

mesmo, dando brevemente a adequada decisão. ----------------------------------------- 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESTARREJA. ---------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes da ordem de trabalhos da 

convocatória recebida para a Assembleia em título, que se realiza no dia vinte e 

quatro do corrente mês e ano, pelas vinte horas e trinta minutos, no Edifício dos 

Paços do Concelho. -------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informou, da sua intenção de possíveis intervenções na mesma 

Assembleia, em particular na ordem dos trabalhos da mesma. ------------------------ 

VISITA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL À FREGUESIA DE CANELAS. ------------- 

O Senhor Secretário, que integrou a Assembleia Municipal e representou o 

Executivo na visita efectuada à Freguesia de Canelas, no passado dia dezoito 

deste mês, informou os presentes da forma como a mesma decorreu. ------------- 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

TENSAI. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Secretário, informou os presentes que dando cumprimento ao decido 

pelo Executivo, representou a Junta de Freguesia na Inauguração das 

instalações da empresa TENSAI, realizada no dia dezoito do corrente mês e ano 

e informou com pormenor, como decorreu o evento. --------------------------------------  

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

LEMBRANÇAS PARA O PASSEIO SÉNIOR 2010. ---------------------------------------

O Senhor Presidente leu aos presentes o email sobre o assunto em título e 

informou que fez encomenda de duzentas e trinta mantas de cor azul, para  
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oferecer na data do passeio, aos Seniores inscritos no mesmo. ----------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e concordaram por unanimidade com a 

decisão do Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------------ 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ESTARREJA. ------------------------------------------ 

Recepcionado ofício dos Bombeiros em título, no qual informavam e solicitam 

apoio para o “Torneio de Pesca” que vão levar a efeito no dia nove de Outubro 

do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade fazer oferta 

de um troféu alusivo ao evento. ----------------------------------------------------------------- 

REDE SOCIAL DA JUNTA DE FREGUESIA. ----------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes proposta de autocolantes, para 

colocar nos contentores de recolha de vestuário, dispersos pela Freguesia. ------- 

Os presentes aprovaram a proposta apresentada e ficou decidido proceder à 

aquisição dos mesmos. --------------------------------------------------------------------------- 

ASE - Associação de Solidariedade Estarrejense. ----------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu a Circular n.º2/2010, da Instituição em referência, na 

qual eram destacadas diversas obras de recuperação de habitações, afectas a 

pessoas carenciadas. O documento convidava também o Executivo desta Junta, 

a visitar as habitações melhoradas. ------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

MENSAGEM DE NATAL DOS ARTISTAS PINTORES COM A BOCA E O PÉ. --- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta endereçada pela Sociedade em 

referência, a qual fazia apelo ao Executivo desta Junta para a aquisição de 

colecção postais de natal, como forma de apoio. ------------------------------------------ 
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Os presentes tomaram conhecimento e foi decido por unanimidade adquirir a 

colecção de natal. ----------------------------------------------------------------------------------- 

POCS. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que os trabalhos afectos aos POCS 

terminam este mês de Setembro, à excepção de um elemento, que termina em 

no próximo mês de Outubro. --------------------------------------------------------------------- 

Quanto à funcionária do Espaço Internet, a mesma termina no próximo mês de 

Outubro e não sendo possível a sua recondução, terá que se conseguir outro 

funcionário, para dar continuidade ao que até esta data tem vindo a ser feito. ---- 

Os presentes tomaram conhecimento e apoiam por unanimidade a decisão. ----- 

LOJA SOCIAL---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente propôs aos presentes, que com a brevidade possível se 

proceda às necessárias obras e aquisição de equipamento, no sentido de 

melhorar o edifício, sito na rua Armando Marques Brandão-Avanca, para onde 

se pretende mudar a Loja Social, desejando que os melhoramentos se 

processem com alguma urgência, no sentido de em breve se proceder à 

mudança. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou ainda à apreciação dos presentes, o facto de se 

poder pedir uma colaboradora POC, a título experimental para apoiar o 

atendimento na referida Loja Social. ----------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade, aprovaram o proposto. 

EDIFÍCIO DAS EX-CASAS DA CP-AVANCA. ----------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que vão ser analisados os 

orçamentos recebidos para a execução das obras exteriores do referido edifício, 

a fim de dar brevemente início aos trabalhos. ----------------------------------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento e concordaram com a decisão. --------------- 

FREGUESIA DE FERMELÃ – CONVITE. ---------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes da recepção do convite endereçado 

pelo Presidente da Junta de Freguesia de Fermelã, Senhor Carlos Ribeiro, no 

qual convida todos os elementos deste Executivo para o jantar convívio, a 

realizar no dia vinte e nove do corrente mês e ano na referida Freguesia. ---------- 

O Senhor Presidente solicitou, que os presentes confirmem a sua presença no 

evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

JUNTA DE FREGUESIA DE SALREU. ------------------------------------------------------- 

O Senhor presidente informou do convite efectuado pelo Presidente da Junta de 

Freguesia de Salreu, Senhor Joaquim Henriques, para o jantar convívio dos 

Executivos das Juntas de Freguesia do concelho, a realizar na Banda Visconde 

de Salreu, no dia vinte e três de Setembro do corrente ano. ---------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

TERCEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL DO CONTROLO DAS DESPESAS. -------- 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes a justificação para a revisão da 

verba das despesas, as quais tem a haver em particular com os POCs, com a 

edição do livro e com as despesas de consumíveis e serviços administrativos, 

bem como com a rubrica de parques e jardins. --------------------------------------------- 

Após todos os esclarecimentos, colocado à votação dos presentes, foi aprovada 

por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------  

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ORDINÁRIA. --------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que a Sessão Ordinária da 

Assembleia de Freguesia está marcada para o dia trinta de Setembro de dois mil  



8/9 

 

 

 

 

 

e dez , pelas vinte e uma horas e, que se realizará no Salão Nobre desta Junta 

de Freguesia e indicou os documentos a enviar ao respectivo Presidente da 

Assembleia e as informações gerais. ------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

PROPOSTA PARA ADMISSÃO DE PESSOA EM REGIME DE TAREFA. ---------- 

Foi apresentada pelo Senhor Presidente a proposta para a Doutora Telma 

Marília Ascensão Correia, mestre em história para património e de cujo o estágio 

através do programa PEPAL termina em trinta de Outubro de dois mil e dez, a 

qual se pretende contratar em regime de tarefa até trinta e um de Março de dois 

mil e onze, tendo por finalidade concluir o trabalho a editar a catorze de Março 

de dois mil e onze sobre os Autarcas da Freguesia de mil novecentos e dez até 

dois mil e nove, cujo coordenador será ou continuará a ser o Doutor Delfim 

Bismarck. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A proposta contempla o horário normal de funcionamento desta Junta de 

Freguesia, cuja verba a pagar mensalmente será de setecentos e cinquenta 

euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lembra ainda o Senhor Presidente, que o trabalho de pesquisa sobre as actas 

da Junta de Freguesia se encontra nos anos quarenta, pelo que será de ter em 

conta, o trabalho já desenvolvido e que carece de continuidade pela referida 

autora. Mais salienta o bom trabalho desenvolvido na edição do livro “ Avanca e 

os seus Autarcas “, pelo que gostaria que a proposta fosse aprovada. -------------- 

Colocada a proposta à votação dos presentes, foi a mesma aprovada por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CEMITÉRIO. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

EXPEDIENTE.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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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, zero horas e 

trinta 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. ---------------------------------------- 


