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--------------------------------ACTA NÚMERO VINTE E NOVE-------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E ONZE. ----------No dia onze de Janeiro de dois mil e onze, 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 Senhor José Fernando Valente Guimarães tesoureiro e do Vogal
Senhor Luís Manuel Gonçalves dos Santos.------------------------------------------------------O Senhor Presidente justificou a ausência do Vogal Senhor Jacinto Álvaro Rodrigues, por
motivos de ordem particular. -----------------------------------------------------------------------Antes do inicio dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da reunião
anterior. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. ---------------------------------------------------RETIFICAÇÃO DA ACTA NÚMERO VINTE E SETE DE DOIS DE DEZEMBRO DE
DOIS MIL E DEZ. ------------------------------------------------------------------------------------
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O Secretário, solicitou ao Vogal Senhor Luís Santos, justificação para o facto de ter
sublinhado na acima referida Acta, a palavra “unanimemente” e por não ter até à data
assinado a mesma, sendo que os restantes elementos do Executivo o havia feito e que se
havia conteúdo na Acta, com o qual discordasse, devia ter colocado o assunto ao
Secretário ou levá-lo a reunião do Executivo. ----------------------------------------------------O Vogal Senhor Luís Santos, em resposta, referiu ter efectivamente sublinhado a palavra
“unanimidade” constante na página oito, no terceiro parágrafo, da referida Acta, que tem
por título “ CONSTRUÇÃO OBRA SOCIAL-JUNTA FREGUESIA”, e pediu desculpa
por o ter feito. Prosseguindo, justificou o facto de não ter assinado e não assinar a Acta,
por estar convicto que o assunto em causa nunca foi tratado ou discutido na referida
reunião ou em qualquer outra na sua presença. --------------------------------------------------O Senhor Presidente usando da palavra, lamentou a situação e referiu “é pena que as
reuniões não sejam gravadas”, não aceitando a versão do vogal Senhor Luís Santos, visto
que a mesma não corresponde à verdade. ---------------------------------------------------------Por sua vez, o Senhor Secretário lamentou a atitude do vogal, Senhor Luís Santos por
colocar em dúvida não apenas o Secretário, mas todos os restantes elementos do
Executivo, e corrobora com as palavras e posição do Senhor Presidente. -------------------O Senhor Tesoureiro, tomou a mesma posição que os Senhores Presidente e Secretário. -O Vogal Senhor Luís Santos, disse; abster-se falar sobre o assunto e que oportunamente
vai apresentar por escrito, o motivo e a razão do facto. -----------------------------------------FECHO CONTABILISTICO DO ANO DOIS MIL E DEZ. --------------------------------O Senhor Presidente apresentou aos presentes como proposta, o Balancete de Controlo
Orçamental de Despesas, de um de Janeiro a trinta e um de Dezembro de dois mil e dez,
chamando a atenção das receitas terem ficado a setenta e três, vírgula nove por cento
(73,9%) da sua realização, devendo-se o facto, principalmente pela não
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Conclusão/transferência das verbas protocoladas com a Câmara Municipal de Estarreja. Relativamente às despesas do Orçamento, este ficou com a realização de cinquenta e oito,
vírgula oitenta e quatro por cento (58,84%). Sendo que no Plano de Actividades, o mais
significativo a não ser realizado, foi a Obra Social dos quatro fogos e algumas obras
protocoladas pela Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------No entanto, continuou o Senhor Presidente, considera-se positiva a realização levada a
cabo, sendo que existe um saldo positivo entre receitas e despesas de oitenta e seis mil,
setecentos e noventa e sete euros e dezoito cêntimos (86.797,18€), cuja verba “saldo do
ano fiscal dois mil e dez” é transferida para despesas de investimento do ano de dois mil
e onze. -------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação a proposta, foi a mesma aprovada por unanimidade, mais foi
decidido, enviar a mesma à próxima Assembleia de Freguesia para apreciação e
aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------POSTURA DE TRÂNSITO DA FREGUESIA DE AVANCA. -----------------------------Após a implementação da Postura de Trânsito em diversas artérias da zona central de
Avanca e após a verificação da mobilidade da mesma e tendo em consideração as
diversas reclamações/sugestões provenientes do Executivo e de alguns cidadãos, para
além das correcções já efectuadas pela Comissão Municipal de Trânsito, em jeito de
balanço o Executivo através do seu Presidente, propõe: enviar à Câmara Municipal de
Estarreja, ao Pelouro respectivo o seguinte memorando, conforme se transcreve; ---------“POSTURA DE TRÂNSITO DA FREGUESIA DE AVANCA-------------------------------O Executivo da Junta da Freguesia de Avanca, vem em cumprimento da postura de
trânsito implementada na Freguesia, propor a sua melhoria, rectificação de pontos
sensíveis, correcção de sinalização de forma também a melhorar a mesma a responder à
avaliação efectuada pelos elementos do Executivo, não deixando de ser sensível a
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algumas reclamações apresentadas pelos cidadãos, sendo que as sugestões ora
apresentadas devem ser aprofundadas e certificadas no local, nos casos que o justifiquem,
sendo as seguintes: -----------------------------------------------------------------------------------Rua da Nestlé (troço de um sentido Poente/Nascente) – Tem sido pacifico e apenas a
marcação das baias deviam ser uniformes e com dimensões normalizadas para
estacionamento de uma viatura ligeira de passageiros normal. --------------------------------Rua de Meissões – Está em conformidade com a proposta e correcta, nada havendo a
alterar. -------------------------------------------------------------------------------------------------Rua do Mato (Troço de um sentido Norte/Sul) – Colocação de um sinal de proibição de
virar à direita (podendo ser no prumo do sinal de Stop existente) na saída da Praceta do
Gama para a rua do Mato, face a não ser visível o sinal de proibição colocado na rua do
Mato ou um sinal frontal com indicação de sentido obrigatório. ------------------------------Travessa do Mercado – Após a vandalização e roubo dos sinais verticais e a intervenção
deste Executivo junto da GNR, julgamos tudo ter voltado à normalidade. No entanto
julgamos ser pertinente a construção de um passeio, lado poente, para protecção de peões,
em particular das crianças utentes das escolas. --------------------------------------------------Rua Corte Real - Não obstante diversas reclamações de carácter pessoal e de acordo com
posição já tomada e transmitida, entendemos estar correcta a situação implementada,
sendo no entanto necessário proceder à marcação de baias de estacionamento, após a
repavimentação da via, a qual importa em cerca de 13.000,00 €, a qual resolvia também o
entroncamento com a rua da Nestlé, com a solução do escoamento das águas pluviais. No
entanto seria de analisar o estacionamento frente às entradas dos prédios pelos próprios
moradores face à marcação e sinalética. ----------------------------------------------------------Seria de analisar a necessidade ou não de marcação no pavimento de linha amarela
(proibição de estacionamento) quando existe sinalização vertical, em particular, quando
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indica por exemplo “Excepto cargas e descargas” conforme na zona frontal da Avimato
na rua da Nestlé e não continua até à rua Corte Real o que leva muitos condutores a
estacionar após a finalização da linha, não respeitando o sinal vertical de Proibição de
estacionamento ou, outros que consideram que devem respeitar a linha amarela e por isso
o sinal vertical não tem qualquer significado, porque contradiz a marcação no pavimento,
embora na nossa opinião esteja correcto mas, deve ser homogeneizado. --------------------Nota: este caso deve ser analisado à luz das leis vigentes sobre a matéria. ------------------Rua Dr. António de Abreu Freire – Embora existam reclamações para o troço desta rua
com sentido único a partir da E.N. 109 até à rua das Chousinhas, no nosso entender, não
são plausíveis e lineares como pretendem fazer crer, tendo em consideração que as baias
de estacionamento ainda não estão marcadas, após as quais muitas das reclamações
deixam de ter expressão, inclusive a zona alargada a norte/nascente do referido troço.
Lembramos que a alteração do sentido nesta rua seria difícil para viaturas pesadas
oriundas da rua Dr. A. Duarte Oliveira, no sentido da E.N. 109, terem que passar pela rua
Juiz Artur Valente, em particular no cruzamento com a Rua Dr. A. Abreu Freire e rua das
Chousinhas e ainda a saída na E.N. 109 desde que continuassem os dois sentidos. --------Rua Dr. António Duarte Oliveira – Reconhecemos alguns constrangimentos provocados
pelo estacionamento de viaturas na zona do cemitério, mas a opção tomada foi a melhor
(o que seria necessário era melhor civismo e respeito pela velocidade). Lembramos que
este Executivo se encontra a negociar o terreno a Nascente do cemitério para aí fazer
parque de estacionamento e zona de apoio (estaleiro) da Junta de freguesia, mas tal ainda
não foi possível, face a que os proprietários vivem nos Açores e ainda não decidiram nem
apresentaram qualquer tipo de proposta. ----------------------------------------------------------Sabemos da perigosidade da saída desta rua para a E.N. 109, mas se todos respeitarem a
sinalização existente “Semáforos” os perigos apontados por alguns serão reduzidos e ou
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quase inexistentes. -----------------------------------------------------------------------------------No nosso modesto entendimento é a única saída plausível para viaturas pesadas vindas de
Nascente até à E.N. 109, pois como dito a rua Dr. António Abreu Freire não é alternativa,
bem como a rua Prof. José Maria Tavares (a partir de St.º André) também não é. ---------No entanto, após verificação no local, será bom e imprescindível a requalificação dos
semáforos, pelo que sugerimos: --------------------------------------------------------------------E.N. 109 sentido sul/norte – sinalização luminosa de aproximação de semáforos, face que
a sinalização estática existente não é bem visível. A localização dos semáforos deve ser
instalada mais para sul da actual, tendo em consideração que viaturas pesadas a sair da
rua Prof. Dr. Egas Moniz tem que dar a volta com raio maior e quando as viaturas param
junto aos semáforos na EN 109, causa alguns problemas, principalmente quando esta não
pode fazer marcha atrás face a viaturas paradas na sua traseira. Se possível a substituição
dos focos luminosos por “Led’s” para melhor visibilidade. Lembramos que estes
semáforos são precedidos de uma ligeira curva, a qual poderá retirar alguma visibilidade
aos menos atentos. -----------------------------------------------------------------------------------Aproveitamos também para informar que se pretende proceder ao arranjo da zona frontal
do cemitério, de onde serão retirados os arbustos existentes, o que poderá vir a melhorar a
visibilidade do cruzamento. -------------------------------------------------------------------------E.N. 109 sentido norte/sul – a reposição mais para norte dos semáforos pelas razões
semelhantes da saída de viaturas pesadas das ruas Prof. Dr. Egas Moniz e Dr. António
Duarte Oliveira. A uniformização da sinalização luminosa em todos os lados do
cruzamento. -------------------------------------------------------------------------------------------Rua Prof. Dr. Egas Moniz – a reposição dos semáforos mais para poente dos actuais para
permitir com fluidez a entrada de viaturas pesadas provenientes da E.N. 109, sem
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constrangimentos e ou manobras das viaturas paradas nos semáforos para saírem para a
E.N.109. -----------------------------------------------------------------------------------------------Chamamos a atenção que esta zona é bastante problemática e agravou-se com o amento
de tráfego na E.N. 109 e carece de uma atenção redobrada. O facto de haverem acidentes
mortais e, não são de agora, requer uma atenção redobrada, rápida e eficiente, embora
reconhecemos que se não houver civismo e respeito pela sinalização nada poderemos
fazer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Estas são algumas das nossas preocupações, as quais tomamos a liberdade de comunicar
e, solicitar o Vosso apoio, na procura de uma solução que venha ao encontro de uma
melhor mobilidade e por consequência melhor vida. -------------------------------------------Como sempre, estamos disponíveis para prestar mais esclarecimentos julgados
necessários e ao dispor para partilhar no local o ora exposto”. --------------------------------Analisada a proposta/sugestão e colocada a votação, foi aprovada por unanimidade, mais
foi decidido que a mesma seja enviada à Câmara Municipal de Estarreja. ------------------PROPOSTA

DE

ALTERAÇÃO/POSICIONAMENTO

REMUNERATÓRIO

DA

COLABORADORA CARMINDA RODRIGUES LOPES VENÂNCIO. ---------------O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes a proposta como se transcreve;
“Proposta de alteração do posicionamento remuneratório da Colaboradora Carminda
Rodrigues Lopes Venâncio para o ano de 2011. -------------------------------------------------- Tendo em consideração os anos ao serviço desta Junta de Freguesia, na área
administrativa como assistente operacional (ex-auxiliar administrativa), usufruindo do
salário e restantes regalarias consignadas na legislação em vigor, tendo em consideração
a avaliação de desempenho a partir do ano de 2004, correspondendo a bom um ponto, ao
fim de 10 pontos (dez anos), seria alterado o seu vencimento para o escalão seguinte, isto
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é, só para 2014. No entanto a lei prevê e permite ao Executivo proceder à mudança de
posicionamento remuneratório através de avaliação curricular a partir de pedido
formulado pelo requerente e ou por justificação dos serviços e qualidade prestada,
avaliada e justificada pelo Executivo. -------------------------------------------------------------Assim, proponho que o processo de avaliação se considere até 2014 e face aos anos de
serviço, à dedicação demonstrada ao longo dos anos, à melhoria dos seus conhecimentos,
inclusive curriculares, que a partir de Janeiro de 2011 a posição remuneratória de
Carminda Venâncio passe de 475,00 €/mês para 532,08 €/mês (índice 155 – nível
remuneratório 2) ”. -----------------------------------------------------------------------------------Colocado a proposta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. -------------------“FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS DE APOIO AO EXECUTIVO DA JUNTA
FREGUESIA DE AVANCA E AOS CIDADÃOS EM GERAL. -----------------------------O Senhor Presidente colocou e leu aos presentes a proposta que se transcreve; -----------Funções administrativas de apoio ao Executivo da Junta de Freguesia de Avanca e aos
cidadãos em geral ------------------------------------------------------------------------------------Tendo em consideração o actual quadro de pessoal administrativo, ao serviço da Junta de
Freguesia, há todo o interesse de elencar os serviços mais significativos a executar e a
prestar, tendo como finalidade principal rentabilizar os recursos humanos, o cronograma
de urgência e importância de cada serviço, o conhecimento específico de cada um, a
responsabilidade pela sua execução e manutenção, a resposta em tempo útil ao Executivo
e muito em especial melhorar a qualidade dos serviços a prestar às entidades e em
particular aos cidadãos. ------------------------------------------------------------------------------Esta proposta será dinâmica, pelo que deve ser partilhada com ânimo pelos colaboradores
e em particular pelo Executivo, tendo em consideração o seu aperfeiçoamento contínuo e
respeitar toda a legislação em vigor ao momento, cujos objectivos só terão êxito se for
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desenvolvido em equipa. ----------------------------------------------------------------------------Assim, temos: -----------------------------------------------------------------------------------------Secretaria/actos administrativos -------------------------------------------------------------------- Atestados diversos; --------------------------------------------------------------------------Emissão de licenças de canídeos e gatídeos; -------------------------------------------------

Actas do Executivo; --------------------------------------------------------------------------



Actas e correspondência da Assembleia de Freguesia; ---------------------------------



Recepção de participações/reclamações; --------------------------------------------------



Publicitar documentos oficiais (Estado, C.M., tribunais, etc.); ------------------------



Atendimento ao Público em geral. ---------------------------------------------------------

Secretaria/Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------- Sistema “POCAL” – Orçamento (receitas, despesas), plano de actividades, PPI,
cabimentos, balancetes, conta corrente de fornecedores, controlo de receitas,
controlo de despesas e operações de tesouraria; ---------------------------------------- Classificação económica de documentos (recebimentos e pagamentos); ----------- Bancos (movimentos); ---------------------------------------------------------------------- Gestão de contas; ---------------------------------------------------------------------------- Recebimentos e pagamentos - Movimentos de caixa diário. --------------------Secretaria/Correspondência Geral -------------------------------------------------------- Registo de entrada de correspondência e arquivo após tratamento; ------------------ Elaboração e registo de correspondência a expedir e arquivo de cópia; -------------Tratamento de recepção e expedição de correio; --------------------------------------- Manutenção e tratamento de arquivos activos. ------------------------------------------Secretaria/Serviços protocolados ------------------------------------------------------------------ Registo de presenças quinzenais (I.E.F.P.); ----------------------------------------------
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 Preenchimento de declarações de I.R.S. (Finanças); ----------------------------------- Apoio a formação (Rede Social e outras). -----------------------------------------------Recursos Humanos ----------------------------------------------------------------------------------- Manutenção de dossier’s individuais; ---------------------------------------------------- Processamento de vencimentos e outras regalias; -------------------------------------- Controlo de assiduidade de todos os colaboradores; ----------------------------------- Controlo/ manutenção de vestuário e artigos de protecção individual; -------------- Contratos de prestação de serviços e ou tarefas (individual, I.E F.P., estágios,
etc.); ------------------------------------------------------------------------------------------- Actualização da Lei Laboral e Higiene e Saúde no Trabalho; ------------------------ Seguros de acidentes de trabalho. --------------------------------------------------------Gestão do Cemitério --------------------------------------------------------------------------------- Manutenção/actualização de registos de concessionários de sepulturas e jazigos; - Manutenção/registos de inumações/exumações; ---------------------------------------- Manutenção/actualização de sepulturas de utilização por digentes. ------------------Arquivo geral ----------------------------------------------------------------------------------------- Manutenção do espólio documental; ----------------------------------------------------- Manutenção do espólio de artefactos; ---------------------------------------------------- Actualização e entrega de espólio documental. -----------------------------------------Biblioteca ---------------------------------------------------------------------------------------------- Manutenção/actualização periódica de ficheiros de novos livros; -------------------- Manutenção geral. ---------------------------------------------------------------------------Espaço Internet --------------------------------------------------------------------------------------- Manutenção do equipamento e do espaço. ----------------------------------------------Sítio da Freguesia -------------------------------------------------------------------------------------
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 Actualização e manutenção (no mínimo semanal). -------------------------------------Economato -------------------------------------------------------------------------------------------- Gestão e controlo de todo o material de consumíveis de apoio aos serviços
administrativos, limpeza e higiene. -------------------------------------------------------Mercado ----------------------------------------------------------------------------------------------- Manutenção de utilizadores dos espaços para vendas; --------------------------------- Recebimentos das mensalidades dos utilizadores. --------------------------------------Acção Social ------------------------------------------------------------------------------------------ Apoio à Comissão Social de Freguesia; -------------------------------------------------- Apoio à Loja Social; ------------------------------------------------------------------------ Apoio/referenciação de carenciados; ----------------------------------------------------- Manutenção de ficheiros com carenciados referenciados; ----------------------------- Recebimento de rendas e controlo do estado de habitações sociais da Junta de
Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------Serviços Gerais --------------------------------------------------------------------------------------- Manutenção/controlo do estado de conservação e limpeza do Edifício sede; ------ Apoio a eventos das colectividades e instituições da Freguesia; --------------------- Apoio a eventos e outros promovidos pelas Entidades Oficiais. ---------------------Assim, face ao volume, características e diferenciação de cada serviço, tendo em
consideração a disponibilidade do Executivo e seus Vogais, haver uma técnica superior e
uma assistente operacional administrativa, proponho que a responsabilidade geral e
implementação das acções a desenvolver, na implementação da reorganização e
distribuição pelas diversas tarefas seja a Helena Coelho, sendo sempre coordenada sobre
a responsabilidade do Presidente e paralelamente pelo Secretário e Tesoureiro nos
serviços específicos, sendo que os restantes elementos, usufruem de igual tratamento nas
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acções que lhe estão afectas. Assim, um trabalho de equipa dará os seus frutos, em que
todos sairemos a ganhar e em particular a comunidade à qual prestamos os nossos
serviços, sendo que caberá a cada um responder pela sua responsabilidade nas tarefas
atribuídas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Será a explicitar em reunião a efectuar entre o órgão autárquico e as colaboradoras, o
objectivo pretendido e periodicamente será efectuada reuniões para corrigir e ou melhorar
o que se tiver por conveniente, aliás como já referido será um processo dinâmico e em
constante actualização.”------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e votaram favoravelmente por unanimidade todos os
pontos constantes da referida proposta. -----------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. -----------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja - Gabinete de Comunicação e Relações Públicas.----------O Senhor Presidente informou os presentes da recepção de email, do Gabinete em título,
com convite para a sessão de lançamento do livro “EGAS MONIZ Uma Biografia” a
realizar no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Estarreja no dia quinze de Janeiro do
corrente ano, pelas dezassete horas. ---------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e vão ver da disponibilidade para estar presentes. --Câmara Municipal de Estarreja – Divisão de Serviços Urbanos. ------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes da recepção de e-mail da Divisão em título, a
informar da deslocação de um responsável pela PT, à Rotunda da Nestlé, sita na rua
Professor Doutor Egas Moniz-Avanca, amanhã, dia doze do corrente mês e ano, pelas dez
horas, a fim de ser feita prospecção para a detecção e localizar de uma caixa subterrânea
daqueles serviços, que estará no espaço da referida rotunda. ----------------------------------No referido e-mail, é também referido que “os estragos que fizerem na dita rotunda serão
reparados por eles”. -----------------------------------------------------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento e ficou decido que o Secretário, senhor José Borges
irá estar no local à hora indicada, a fim de melhor se inteirar dos trabalhos a levar a
efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja - Reunião com Vereadora Acção Social Doutora Rosa
Maria. --------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes, o convite recebido e endereçado pela Senhora
Vereadora em título, no qual solicitava ao Senhor Presidente para marcar data para uma
reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu com resposta, que estava disponível para qualquer data marcada
pela Senhora Vereadora. ----------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja – Sector Espaços Verdes. -------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes da recepção do e-mail do Sector em título, o
qual solicitava informação sobre a disponibilidade de espaço público da Junta, onde
possam ser replantadas as árvores que vão ser retiradas do Parque do Mato. ---------------Os presentes tomaram conhecimento, informando o Senhor Presidente, que vai
oportunamente responder ao solicitado. ----------------------------------------------------------Fundação Benjamim Dias Costa. -----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida da Fundação em título e que refere
que aquela Instituição, vai realizar no dia quinze de Janeiro do corrente ano às vinte e
uma horas e trinta minutos, no Cine Teatro de Estarreja, um espectáculo de solidariedade,
visando a angariação de fundos para a Instituição e faz apelo a que seja marcada
presença. -----------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.-------------------------------------------------------------Agrupamento Vertical de Escolas Professor Doutor Egas Moniz. ----------------------------
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O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recepcionada do Agrupamento Escolar em
referência, na qual é solicitado apoio para a Milha Urbana que aquela Instituição vai
realizar no dia dez de Abril do corrente ano. -----------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade, atribuir o subsídio de
duzentos e cinquenta euros, tomando em consideração a grandeza do evento e ao elevado
número de atletas que traz a Avanca. --------------------------------------------------------------Centro Recreativo de Estarreja.---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recepcionada da colectividade em título, a
qual informava da realização do vigésimo sexto Grande Prémio de Atletismo “Cidade de
Estarreja” no dia treze de Fevereiro do corrente ano e solicitava ao Executivo desta Junta
a oferta de um troféu. --------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram fazer a oferta de um
troféu no valor máximo de trinta euros. -----------------------------------------------------------NÓ A-29/VARIANTE 224-2-AVANCA/PARDILHÓ. ----------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes dos assuntos tratados e da forma como
decorreu a reunião nos diversos locais referentes às obras complementares por concluir
referentes às infra-estruturas em título, aguardando a cada momento Acta das referidas
conclusões para confirmação do que transmitiu aos presentes. Mais informou que pela
Câmara Municipal, estiveram presentes Doutor Diamantino Sabina e Engenheiro Costa
Pinto; Pela Junta o Senhor Presidente e Técnicos responsáveis pela Concessionária, pelo
Gabinete Projectista e pelo Empreiteiro, no total de onze pessoas, sendo que o dia esteve
muito chuvoso não proporcionou a análise de todos os problemas, embora se tornassem
positivo para a verificação das águas pluviais, bem como o estado em que as valas e
caminhos se encontravam, verificando-se também o mau estado e destruição das obras
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previstas e prometidas que não foram até a data realizadas, bem como não há datas
previstas para a conclusão das mesmas. ----------------------------------------------------------Certo é, que por parte da Câmara Municipal, continuam a prescindir de certos trabalhos
previstos pela concessionária, mas que eventualmente serão a realizar pela Câmara, mas
sem qualquer definição. Teremos que continuar a aguardar mas atentos e sempre prontos
a reclamar as obras que considerarmos imprescindíveis, o impacto das infra-estruturas
principais junto dos proprietários dos prédios contíguos e utentes das vias. -----------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------PARTICIPAÇÃO/RECLAMAÇÃO ANTÓNIO PAIS ALMEIDA. -------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a participação/reclamação escrita, apresentada pelo
acima identificado, relacionada com a falta de limpeza junto à sua residência. -------------Os presentes tomaram conhecimento e ficou decidido que oportunamente elementos do
Executivo se deslocariam ao local, a fim de in loco tomarem conhecimento e se conseguir
uma solução para o caso apresentado. ------------------------------------------------------------ANÁLISE DOS PROTOCOLOS COM A CÂMARA DE ESTARREJADO - ANO 2010.
O Senhor Presidente expôs aos presentes a situação das verbas protocoladas com a
Câmara Municipal, tendo em consideração as atribuídas, as solicitadas e recebidas cujos
resumos vão ser transmitidos à Câmara Municipal por escrito, a fim de obter uma
resposta na forma como vão ser liquidadas. Mais aventou, que na sua opinião, caso estas
não sejam resolvidas positivamente, devem ser ponderados novos protocolos. -------------Os presentes tomaram conhecimento e manifestaram unanimemente, concordância com a
posição aqui manifestada pelo Senhor Presidente. ----------------------------------------------INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – CENSOS 2011. ----------------------------
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Recepcionado ofício do Instituto em título, o qual foi lido pelo Senhor Presidente,
versando seu conteúdo sobre a implementação e organização de dados dos Censos 2011,
que vai decorrer nesta Freguesia nos meses de Março e Abril do corrente ano. ------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------ACIDENTE VIAÇÃO – DESTRUIÇÃO MUPI RUA FALCÃO – AVANCA. ---------O Senhor Presidente informou os presentes que embora sendo já do conhecimento do
Executivo a ocorrência do acidente, foram solicitados à GNR a participação do referido
acidente, a qual foi também recebida. -------------------------------------------------------------Mais informou já ter contactado o proprietário da viatura causadora do acidente, sendo
este Eloi Barbosa Pinho, residente na rua de Vilarinho, número vinte e nove em VálegaOvar e que o mesmo informou que a participação do acidente se encontrava na Agência
de Seguros Vieira, sita na rua de Timor em Ovar e que aguardava o envio da respectiva
participação, à respectiva Companhia de Seguros. ----------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------Mais informou, ter já solicitado orçamento à empresa LARUS, para proceder à
substituição do MUPI destruído, sendo que se vai dar continuidade ao processo até sua
conclusão. ---------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------23 DE JANEIRO DE 2011 - ELEIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.----------O Senhor Presidente informou os presentes dos preparativos que estão a ser feitos para a
realização das Eleições Presidências a realizar no próximo dia vinte e três de Janeiro do
corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------CEMITÉRIO. -----------------------------------------------------------------------------------------
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Sepultura Coval número setenta e três do Canteiro número dez. ------------------------------O Executivo deliberou a concessão do Coval no valor de dois mil e trezentos euros, no
Cemitério da Junta de Freguesia, para sepultura perpétua, ficando registado com o
número setenta e três do Canteiro número dez, com o número de Alvará seiscentos e
vinte e quatro, a favor Lino Abel Oliveira Graça, casado com Maria Paula Esteves da
Silva Godinho, titular do Bilhete de Identidade número oito milhões, duzentos e três mil,
trezentos e oitenta e dois, emitido em catorze de Julho de dois mil e seis pelo Arquivo de
Aveiro, com NIF cento e setenta e três milhões, setecentos e vinte e oito mil, cento e três,
residentes na Rua de Arada número dezanove em Avanca-Estarreja -------------------------Averbamento de Titular de Alvará “Coval número trinta e sete do Canteiro número
quatro”.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou que a sepultura coval número trinta e sete do Canteiro número
quatro, registado em nome de Carlos César da Silva, por falecimento deste e de seus
descendentes, fique a pertencer aos seus netos; Ortélia da Conceição da Silva Nunes,
solteira, titular do Cartão de Cidadão número zero, cinco milhões seiscentos e quarenta e
um mil, setecentos e trinta e dois, de Hélder António da Silva Lima, solteiro, titular do
Cartão de Cidadão número dez milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil oitocentos e
oitenta e de Paula Manuela Silva de Lima, solteira, titular do Cartão de Cidadão número
zero, nove milhões, oitocentos e vinte e cinco mil cento e vinte dois, todos residentes na
Rua de Meias número cento e um em Avanca-Estarreja. ---------------------------------------Os documentos que eram origem à presente deliberação, ficam arquivados na pasta do
referido canteiro número quatro, do Coval número trinta e sete. ------------------------------Averbamento de Titular de Alvará “Coval número um, do Canteiro número catorze. -----Tendo sido apresentada nos serviços da Secretaria desta Junta, Declaração de Doação de
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Sepultura, na qual consta que Manuel Pereira, casado com Maria Angelina Duarte
Valente, titular do Cartão de Cidadão número zero, um milhão, oitocentos e quarenta e
um mil, cento e quinze, com NIF cento e cinquenta e três milhões, novecentos e
cinquenta e sete mil, cento e oitenta e dois, residente na rua da Circunvalação de
Roçomil, número vinte e três Avanca – Estarreja, é titular de metade da sepultura Coval
número um, do Canteiro número catorze e que Doa a totalidade da sua parte a título
gratuito e definitivo, aos seus filhos; --------------------------------------------------------------Maria Isilda Duarte Pereira Matos, casada, titular do Bilhete de Identidade número cinco
milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta e cinco, residente em rue
de Strasbourg – Ligny-en – Barrois – Meuse, France, ------------------------------------------A Maria Emília Valente Pereira, casada, titular do Bilhete de Identidade número onze
milhões quinhentos e um mil, oitocentos e sete, residente em Rue du Sud – Ligny-en –
Barrois, France, --------------------------------------------------------------------------------------A Amadeu Duarte Pereira, casado, titular do Cartão de Cidadão número zero, cinco
milhões, quinhentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e seis, residente na rue
Saint – Georges – Ligny en-Barrois – France, ---------------------------------------------------A Osvaldo Valente Duarte Pereira, casado, titular do Bilhete de Identidade número onze
milhões, quatrocentos e dezoito mil, setecentos e noventa e sete, residente em rout de
Peyrehorade, Saint-Lon-Les-Mines France, ------------------------------------------------------O Jorge Manuel Valente Pereira, casado, titular do Passaporte número, cem biliões, cento
e cinquenta e cinco milhões, cem mil, duzentos e oitenta e cinco, residente em rue Du
Chevol – Contrisson – France. ---------------------------------------------------------------------E a Benjamim Duarte Pereira, titular do Cartão de Cidadão número treze milhões
seiscentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e três, residente em Route Nacionale de
Longeaux-Longeaux – France. ---------------------------------------------------------------------
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Face à declaração apresentada, o Executivo deliberou que seja averbada a referida metade
da sepultura, nas condições descritas, aos Donatários e filhos de Doador, aqui
identificados. ------------------------------------------------------------------------------------------Os documentos de suporte à deliberação ficam arquivados na pasta do Cemitério, coval
número um do Canteiro número catorze. ---------------------------------------------------------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 quinze
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. ------------------------------------------------

