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-------------------------------------ACTA NÚMERO TRINTA------------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E CINCO DE JANEIRO DE DOIS MIL E 

ONZE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No dia vinte e cinco 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 dos Vogais Senhores Luís 

Manuel Gonçalves dos Santos e Jacinto Álvaro Rodrigues. ---------------------------- 

Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada a acta da reunião anterior, por 

unanimidade dos presentes na referida reunião, sendo que o Vogal Senhor 

Jacinto Álvaro Rodrigues se absteve por não ter estado presente. ------------------- 

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

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------- 
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Pré-escolar do Agrupamento de Escolas de Avanca. ------------------------------------- 

O Senhor Presidente, apresentou e leu aos presentes o email recepcionado da 

escola em referência, no qual a Senhora Professora Lurdes Valente solicitava a 

esta Junta de Freguesia, um patrocínio para a ajuda da realização de uma prova 

de corta-mato com crianças do Pré-escolar do Agrupamento em título, a realizar 

no dia nove de Fevereiro do corrente ano. --------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade, atribuir o 

subsídio de cinquenta euros. -------------------------------------------------------------------- 

Válegajardins. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o orçamento recebido da 

empresa em título, que apresentava o seguinte orçamento: “Manutenção dos 

jardins, zonas verdes de prados Lugar da Ribeira do Mourão. Lugar da 

Zangarinheira. Largo da Gareta (Sul do rio, Nascente do arruamento). Cortar o 

prado duas vezes por mês, adubar quando for necessário, aplicação de 

herbicida para as ervas de folhas largas quando necessário, no valor de 

duzentos e cinquenta euros mensais ou três mil euros anuais, acrescentado a 

estes valores a taxa de IVA em vigor. --------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e numa rápida análise concluíram por 

unanimidade, que os cortes propostos são desproporcionados para o tipo do 

prado, bem como são elevados os valores apresentados em orçamento, pelo 

que vai ser solicitado à referida empresa a revisão dos valores em causa, bem 

como o tipo de tratamento. ----------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja - Subunidade dos Espaços Verdes. ------------------ 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes email recebido do 

Departamento em título, o qual dava informação sobre o transplante de três  
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árvores do Parque do Mato para a Escola EB1 da Congosta e uma no próprio 

Parque do Mato. Mais informava, que devido ao estado do terreno e não  

havendo condições, não foi transplantada a árvore atrás do edifício Egas Moniz, 

ficando a aguardar oportunidade e que as restantes, não sendo indicado outro 

local, iriam ser replantadas na Quinta do Marinheiro. ------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vão envidar esforços no sentido de 

apoiar e acompanhar os trabalhos que faltam concluir. ---------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Departamento Obras Municipais e Ambiente. – 

O Senhor Presente leu aos presentes o ofício recebido do Departamento em 

título, o qual versava sobre a “Construção de Linha Aérea de 60 KV Estarreja – 

Murtosa” e informou os presentes do conteúdo do email que hoje mesmo, enviou 

ao Departamento em título e ao Senhor Vereador das Freguesias, Doutor  

Diamantino Sabina, dando conta da então troca de correspondência sobre este 

assunto, entre a EDP e esta Junta, em Março de dois mil e nove e que partir 

desta data não houve mais contactos, pelo que é de estranhar a forma como é 

nesta data abordado o assunto. ----------------------------------------------------------------- 

Os Presentes tomaram conhecimento e concordaram unanimemente com o 

conteúdo do email enviado pelo Senhor Presidente e com a posição tomada. ---- 

Câmara Municipal de Estarreja – Divisão de Educação e Coesão Social. ---------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o ofício recepcionado da 

Divisão em título, o qual dava conta da deliberação tomada no último Plenário de 

CLAS, (Conselho Local de Acção Social) realizado no dia dezasseis de 

Dezembro de dois mil e dez e solicitava confirmação da representação deste 

Executivo no referido CLAS. --------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vai oportunamente ser dada resposta. 
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Direcção Regional de Cultura do Centro. -----------------------------------------------------

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o ofício recebido da  

Direcção em título, o qual versava sobre a delimitação da Zona Especial de 

Protecção (ZEP) da Casa Museu Egas Moniz em Avanca. ----------------------------- 

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

Instituto de Emprego e Formação Profissional. --------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu a correspondência recebida do Instituto em título, sobre 

a decisão da aprovação de um trabalhador a prestar serviços nesta Junta de 

Freguesia, na área de protecção no trabalho socialmente necessário, cuja 

duração será de doze meses com uma comparticipação total do Instituto de 

Formação Profissional, de quatro mil e vinte e quatro euros e cinquenta e um 

cêntimos (4024,51€). ------------------------------------------------------------------------------- 

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

AQUISIÇÃO DE ESTANDARTES E BANDEIRAS DA FREGUESIA. ---------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes os três orçamentos 

recepcionados para aquisição de estandartes, bandeiras, guiões e brasões. ---- 

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

O Senhor Presidente justificou aos presentes a necessidade de serem 

adquiridas Bandeiras e um Estandarte com mastro e que tendo sido detectada 

falta de uniformidade quanto a cores e contornes, aproveitava-se para fazer as  

devidas correcções, uniformizando todos os símbolos que representam e 

identificam a Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e analisaram os orçamentos recebidos e 

decidiram por unanimidade adquirir seis Bandeiras e um Estandarte com 

respectivo mastro. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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EDIFÍCIO DA EX- CASA DOS FERROVIÁRIOS. ------------------------------------------

Por proposta do Senhor Presidente, foi lido e explicado aos presentes, o 

Contrato que irá ser assinado pelas Colectividades que vão ocupar a ex-Casa 

dos Ferroviários, sita no Beco dos Ferroviários em Avanca. ---------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e concordaram com a forma como o 

contrato estava redigido, não expondo qualquer observação. -------------------------- 

Mais foi proposto pelo Senhor Presidente e aprovado por unanimidade dos 

presentes, a cedência da fracção Central do edifício, à Confraria da Broa de 

Avanca. A fracção Norte, à Associação dos Fiéis e Devotos de S. Gregório da 

qual faz parte o Grupo de Carnaval Zsa Zsa,s e a Fracção Sul, à Columbófila de 

Avanca, cujos contratos serão celebrados e assinados oportunamente. ------------ 

PROPOSTA DA “METAL 88”. ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes a proposta/orçamento recepcionada da 

firma “ Metal 88 “, no valor de quatro mil novecentos e sessenta euros (4969,00 

€) com IVA incluído, à taxa em vigor, para a execução e aplicação das portas e 

janelas do Edifício da Ex-casa dos Ferroviários (fecho do Edifício) e colocou aos 

presentes proposta quanto à tipologia das portas e janelas a ser executadas. ---- 

Os presentes tomaram conhecimento e aprovaram por unanimidade as 

propostas apresentadas, esperando em breve, ver o edifício completamente 

fechado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FACHADA DO CEMITÉRIO. -------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente explanando o “projecto” para a fachada (poente) do 

cemitério, propôs aos presentes que fossem solicitados orçamentos para o seu 

arranjo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade que fossem 

solicitados orçamentos para a execução dos referidos trabalhos. --------------------- 

REPARAÇÃO CADEIRAS/BENGALEIRO DO EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA. ------- 

O Senhor Presidente propôs aos presentes a reparação das cadeiras e do 

bengaleiro existentes no Edifício sede desta Junta. Para o efeito, apresentou e 

leu aos presentes orçamento recebido da Rall – Mobiliário e Soluções para 

Escritórios S.A. no valor de cento e cinquenta e cinco euros, acrescidos da taxa 

de IVA em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e votaram unanimemente a proposta, 

ficando decidido proceder brevemente à reparação. -------------------------------------- 

CENSOS 2011. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Discutida e feita apreciação genérica sobre a forma como irão decorrer os 

CENSOS, em articulação com as Entidades envolvidas, foi sugerido pelo Senhor 

Presidente, a delegação do Coordenador na pessoa da Doutora Helena Coelho, 

devido à indisponibilidade dos elementos do Executivo, por razões profissionais 

e por incompatibilidades. -------------------------------------------------------------------------- 

A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes.-------------------------------- 

Mais foi expresso pelos presentes, estarem disponíveis para prestarem toda a 

colaboração necessária e possível ao elemento envolvido na recolha de dados 

na Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sepultura Coval número setenta e quatro do Canteiro número dez. ------------------ 

O Executivo deliberou a concessão de Coval no valor de dois mil euros, no 

Cemitério da Junta de Freguesia, para sepultura perpétua, ficando registada  
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com o número setenta e quatro do Canteiro número dez, com o Alvará número  

seiscentos e vinte e cinco, a favor de Maria Isabel de Oliveira e Graça Esteves, 

titular do Bilhete de Identidade número cinco milhões, seiscentos e cinquenta e 

um mil, trezentos e noventa, emitido em quatro de Setembro de dois mil e um, 

pelo Arquivo de Lisboa, com o NIF cento e cinquenta milhões, duzentos e 

setenta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro, casada com José Maria Pereira 

Esteves, titular do Bilhete de Identidade número três milhões cento e setenta e 

dois mil, seiscentos e noventa e quatro, emitido em onze de Maio de dois mil e 

quatro,  pelo Arquivo de Toronto (MNE), emigrantes e com residência de férias 

na rua Padre António Maria de Pinho, número quarenta e oito em Avanca. -------- 

Os documentos deste Coval, ficam arquivados na pasta do Cemitério, coval 

número setenta e quatro, do Talhão número dez. ------------------------------------------ 

Sepultura Coval número cinquenta e quatro do Canteiro número catorze.---------- 

Cumprida a sexta cláusula do Contrato de Promessa de Concessão Perpétua de 

Coval, acima indicado, o Executivo deliberou pela emissão do correspondente 

Alvará, com o número seiscentos e vinte e seis, com o registo em nome de 

Manuel Maria da Silva Oliveira, titular do Bilhete de Identidade número 

oitocentos e noventa e três mil, cento e dois, emitido em vinte e nove de Agosto 

de dois mil e três, pelo Arquivo de Aveiro, com NIF cento e setenta e um 

milhões, cento e cinco mil, seiscentos e oitenta e um, casado com Rosa Jesus  

Alves, residente na rua da Peneda/Porto Tonce número cento e cinco em 

Avanca. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os documentos de suporte à deliberação, ficam arquivados na pasta do 

Cemitério, Coval número cinquenta e quatro, do Canteiro número Catorze. ------ 
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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, zero horas e 

dez 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. ---------------------------------------- 


