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--------------------------------ACTA NÚMERO TRINTA E UM---------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E ONZE. -------No dia oito de Fevereiro 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, do Senhor José Fernando Valente Guimarães Tesoureiro e dos Vogais
Senhor Luís Manuel Gonçalves dos Santos e Senhor Jacinto Álvaro Rodrigues. ----------Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da reunião
anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. ---------------------------------------------------CENTÉSIMO ANIVERSÁRIO DE MARIA EMÍLIA RODRIGUES (ESTRINCA). ----O Senhor Presidente informou os presentes que a senhora acima identificada, mãe do
Vogal deste Executivo, Senhor Jacinto Rodrigues, faz no próximo dia dez de Fevereiro
do corrente ano, cem anos de idade e que se encontra internada no Centro
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Paroquial/Social de Avanca.-------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram endereçar-lhe pela
passagem da importante data, um feliz aniversário com votos de longevidade. Os
presentes, decidiram ainda assinalar a data com a oferta de um ramo de flores. ------------HABITAÇÃO SOCIAL- PORTO TONCE. -----------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes do andamento dos trabalhos da habitação em
referência, os quais estão a decorrer normalmente. Mais informou, ter solicitado água à
ADRA, para as obras, sendo e que o empreiteiro é o responsável pelo pagamento do
consumo, informou ainda ter igualmente solicitado a baixada eléctrica á EDP, sendo que
os documentos para a EDP importaram em trinta e oito euros e treze cêntimos e a baixada
em quatrocentos e cinquenta e cinco euros e dez cêntimos, cujo consumo/pagamento de
energia é também da responsabilidade do empreiteiro. -----------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------LOJA SOCIAL DA FREGUESIA. ----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes, que foram remetidos documentos à EDP para
ligação da instalação e alimentação eléctrica ao edifício, aguardando-se o desfecho. Mais
informou estarem a ser ultimados os trabalhos para a abertura oficial da Loja Social, em
colaboração com o Grupo de Voluntariado, prevendo-se para breve a marcação da data
para o evento. -----------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja-DOMA. ---------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o e-mail recebido do Departamento em título, o
qual versava sobre melhoramento/alargamento das ruas Alto das Cabanas, Alberto Reis e
Travessa do Canto e solicitava marcação de reunião com os proprietários dos terrenos
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que confrontam com os referidos arruamentos. --------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e após análise do conteúdo do e-mail, ficou decido
efectuar contactos com os proprietários no sentido de oportunamente marcar reunião e
proceder às necessárias marcações nas propriedades, para os alargamentos das Ruas e
Travessa identificadas. ------------------------------------------------------------------------------Rede Social de Estarreja.----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o e-mail recebido, da Rede em título, o qual
informava da realização de acções de “Novas Formas Organizativas” que vão decorrer de
dezoito a vinte e cinco de Fevereiro do Corrente ano.-------------------------------------------Discutida e analisada pelos elementos do Executivo e face à especificidade da Acção de
Formação em causa, bem como a ausência de informação quanto aos seus horários,
entendeu-se não poder nesta reunião, ser tomada uma decisão, tendo em consideração as
ocupações dos elementos do Executivo e não dispor esta Junta de técnica específica para
a formação pretendida. Será solicitado um programa com respectivos horários para
melhor decisão final, da qual será dada resposta à responsável pela formação.-------------Os presentes tomaram conhecimento e concordam por unanimidade com a decisão
tomada.------------------------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja. --------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu o convite recepcionada da Câmara Municipal para a
apresentação da “Biografia Sérgio Paulo” a realizar no dia onze de Fevereiro do corrente
ano pelas vinte e uma horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja - Parcómetros em Avanca. ------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o e-mail recebido da Câmara Municipal de
Estarreja-Comissão de Trânsito, o qual versava sobre o Inquérito efectuado pela SEMA
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aos Comerciantes do núcleo central de Avanca, no respeitante à possível colocação de
parcómetros.-------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o conteúdo do e-mail, bem como a
forma como foi redigido e decidiram por unanimidade dar oportuna e adequada resposta.
Estradas de Portugal. --------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu o ofício recepcionado da Instituição em referência o qual fazia
referência ao MUPI destruído por acidente de viação, colocado na berma da Estrada
Nacional cento e nove ao Falcão-Avanca. --------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, ficando decidido dar oportuna resposta. O Senhor
Presidente informou ainda, que a remoção do MUPI sinistrado bem como a recolocação
do novo MUPI estão a ser tratados, e ocorrerá em breve. --------------------------------------RELATÓRIO DE VISITA AO EDIFÍCIO DA EX-ESCOLA ÀGUA LEVADA. ------O Senhor Presidente leu aos presentes o relatório em título, apresentado pelo Vogal
Senhor Jacinto Rodrigues e Doutora Helena Coelho, efectuado aquando da visita ao
referido edifício, em três de Fevereiro do corrente ano e no qual é recomendada a
aquisição de um aquecedor para a sala multiusos daquele edifício. ---------------------------Os presentes tomaram conhecimento e o Senhor Presidente lembrou que o aquecedor já
havia sido comprado e entregue. -------------------------------------------------------------------Referiu ainda o Senhor Presidente, que visitas como esta, devem ser prática dos
elementos do Executivo, não apenas a este, mas a todos os edifícios que se encontram à
responsabilidade desta Junta. -----------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------ADRA-ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO.
O Senhor Presidente informou os presentes da reunião havida na sede desta Junta de
Freguesia no passado dia quatro de Fevereiro do corrente ano, pelas catorze horas e trinta
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minutos com os responsáveis da ADRA Senhores Engenheiro Paulo Elísio Director de
Exploração e Engenheiro Carlos Pires, responsável pelo Centro Operacional Norte,
estando para além do Senhor Presidente desta Junta, presente também o Tesoureiro
Senhor José Guimarães. O Senhor Presidente explanou os assuntos versados na referida
reunião, considerando a mesma de relevante interesse para ambas as partes, cuja
explanação pormenorizada, foi transmitida aos presentes. -------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA. ---------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo e da forma como decorreu a
reunião na Câmara Municipal, agendada e solicitada pelo Senhor Vereador Doutor
Diamantino Sabina, estando este acompanhado pelo Engenheiro Costa Pinto e Doutora
Alexandra e os sete Presidentes das sete Freguesias do concelho. ----------------------------A Reunião teve como objectivo a prestação de esclarecimentos sobre a delegação de
competências a protocolar, entre a Câmara e as sete Juntas de Freguesia, a forma
organizativa dos processos, a sua realização, os períodos de execução, datas limite de
transferências de verbas. Sendo discutidos todos os pontos e colocadas pelos presentes
todas as dúvidas. O Senhor Presidente entende, que de uma forma resumida vai ser mais
um ano de experiências e objectiva uma melhor organização para o ano de dois mil e
doze. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi explanada aos presentes todos os assuntos abordados na referida reunião, informando
o Senhor Presidente que ficou também agendada uma reunião mensal para análise do
decorrer dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------AUSÊNCIA DO VOGAL SENHOR LUIS SANTOS. -----------------------------------------O Vogal Senhor Luís Santos, por necessidade profissional, ausentou-se da reunião eram
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vinte e duas horas e cinquenta minutos. -----------------------------------------------------------LANÇAMENTO DO LIVRO “AVANCA E OS SEUS AUTARCAS PRIMEIRA E
SEGUNDA REPÚBLICAS 1910-1974”.--------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes do estado em que se encontra a preparação do
livro em título, a editar por esta Junta de Freguesia, cuja data para o seu lançamento está
prevista para catorze de Março do corrente ano, data do aniversário de elevação a vila
desta Freguesia e solicitou aos presentes, recolha de “achegas” para a feitura e conclusão
do livro. ------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------------RENOVAÇÃO SÍTIO DA JUNTA FREGUESIA. ---------------------------------------------O Senhor Presidente leu o e-mail recepcionado da “WEBLX”, o qual informava da
proximidade de expiração do sítio desta Junta de Freguesia e a necessidade da sua
renovação, bem como do seu correspondente custo. -------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram pela renovação do sítio, bem como o
seu correspondente pagamento. --------------------------------------------------------------------ANAFRE. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recepcionado da Associação em título, o
qual informava da reunião agendada para o dia doze de Fevereiro do corrente ano, no
Parque das Feiras e Exposições de Aveiro, para tratar de assuntos inerentes às Juntas de
Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e ficou decidido que o Executivo vai estar
representado por três elementos. -------------------------------------------------------------------DGAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente colocou aos presentes o preenchimento do questionário, sobre a
forma como decorreu o apoio/informação aos cidadãos na votação do dia 23/01/2011,
recepcionado da DGAL e solicitou aos presentes cooperação para o seu preenchimento
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no momento, o que aconteceu. ---------------------------------------------------------------------CEMITÉRIO. -----------------------------------------------------------------------------------------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 zero horas e vinte
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser submetida a aprovação na seguinte
reunião e por mim vai ser assinada José Jorge da Silva Valente Borges,
_________________________________________que a secretariou,
E por todos os membros do Executivo presentes. ---------------------------------

