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-------------------------------ACTA NÚMERO TRINTA E SEIS-------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRÊS DE MAIO DE DOIS MIL E ONZE. ---------------- 

No dia três de Maio 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 inicio dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da 

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

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

DIA MUNIDIAL DA CRIÂNÇA. ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente recordou os presentes de que estava-mos próximo de 

comemorar o Dia Mundial da Criança (1 de Junho) e propôs a possibilidade de o  
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Executivo adquirir lembranças para oferecer e assinalar a data, aos alunos do 

1.º Ciclo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes votaram por unanimidade a proposta e decidiram definir 

oportunamente, as lembranças a adquirir. --------------------------------------------------- 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------- 

Secção Obras Pública da Câmara Municipal de Estarreja-Placas de Toponímia. - 

O Senhor Presidente leu aos presentes o e-mail recebido da secção em título, o 

qual versava sobre as placas de toponímia que se encontram em falta, para as 

ruas da Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes verificaram e constaram o novo formato proposto pela referida 

Secção/Comissão, para as referidas placas e após análise, foi deliberado por 

unanimidade do Executivo, rejeitar a proposta apresentada, tendo em 

consideração que se trata de um terço das placas já aplicadas e de que se 

pretende manter a tipologia das já existentes e aprovadas pela Câmara 

Municipal e esta Junta de Freguesia em tempo oportuno. ------------------------------- 

Biblioteca da Câmara Municipal de S. João da Madeira. --------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida da Biblioteca em título, 

a qual referia a recepção do “Livro Avanca e os seus Autarcas na 1º e 2º 

Repúblicas” e fazia agradecimento ao Executivo pela oferta do referido livro.------ 

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

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro da Câmara Municipal de Oliveira de 

Azeméis. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida da Biblioteca em título, 

a qual acusava a recepção do “Livro Avanca e os seus Autarcas na 1º e 2º 

Repúblicas” e fazia agradecimento ao Executivo pela oferta do referido livro.------ 
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Os presentes tomaram conhecimento. --------------------------------------------------------  

Região Turismo do Centro de Portugal. ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida da Região de Turismo 

em título a qual informava da recepção do “Livro Avanca e os seus Autarcas na 

1º e 2º Repúblicas” e fazia agradecimento ao Executivo pela oferta do referido 

livro.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

DOMA-Departamento de Obras Municipais e Ambiente da Câmara Municipal de 

Estarreja. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes o processo e leu o ofício 

recebido do Departamento em título que o acompanhava, sobre o alargamento 

da rua Joaquim Nicolau – Avanca. ------------------------------------------------------------- 

Analisado pelos presentes o referido processo, decidiu-se contactar os 

respectivos proprietários, a fim de dar execução ao alargamento da referida rua.  

Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara Municipal de Estarreja. --------------- 

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

Gabinete em título, o qual tinha como assunto: “ Transferência da EN 224-2, na 

área do Município de Estarreja e solicitada minuta de protocolo à Estradas de 

Portugal, S.A. respeitante ao troço da Rua Professor Doutor Egas Moniz na 

extensão de 220, metros e na inserção da Rua Quinta Nova na extensão de 50 

metros. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias.-------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Associação em 

título, no qual é solicitada a cedência do Salão Nobre desta Junta para a 

realização do workshop do curso de formação de “Gestão por Objectivos,  
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Balanced Scorecard e Avaliação de Desempenho” - (SIADAP) no dia sete do 

corrente mês e ano das nove horas e trinta minutos às dezassete horas e trinta 

minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e deliberaram por unanimidade ceder o 

referido Salão Nobre. ------------------------------------------------------------------------------ 

Associação Motards Amigos de Avanca. ----------------------------------------------------- 

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

título, o qual informava que nos dias nove e dez de Junho do corrente ano, iria 

realizar no Parque Municipal do Mato o seu décimo segundo convívio e 

solicitava apoio para o mesmo. ----------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e foi decidido por unanimidade dos 

presentes, que o Senhor Tesoureiro faça análise aos apoios solicitados e veja 

da possibilidade desta Junta apoiar o evento. ----------------------------------------------- 

Grupo Cicloturismo de Avanca. -----------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recepcionado do Grupo em 

título, o qual informava que em doze de Junho do corrente ano, vai realizar o seu 

vigésimo segundo convívio, com início e fim nesta freguesia e solicitava apoio 

para o mesmo.----------------------------------------------------------------------------------------  

Os presentes tomaram conhecimento e à semelhança do decidido no pedido 

anterior, ficou o Senhor Tesoureiro de fazer oportunamente uma apreciação e 

informar o Executivo da possibilidade do apoio a prestar. -------------------------------  

Associação de Caçadores e Pescadores de Avanca.-------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Associação em 

título, no qual era colocada ao Executivo, a possibilidade de fazer a inscrição da 

frase “ Junta de Freguesia de Avanca” em lembranças daquela Associação e  
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solicitava uma comparticipação para as referidas lembranças que são para 

oferecer aos participantes nos eventos da Associação. ---------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, ficando-se a aguardar a análise do 

Senhor Tesoureiro para oportunamente decidir. -------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja - Comissão Municipal de Transito. ------------------- 

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

título, o qual versava sobre o limite do traço amarelo colocado na rua Doutor 

António Duarte de Oliveira (frente ao cemitério), cujo prolongamento, retira 

quatro lugares de estacionamento. ------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade que se deve 

manter o traço amarelo como está e sugeriram por unanimidade que fosse 

colocado um sinal de limite de velocidade de trinta quilómetros no início da curva 

(frente cemitério lado nascente).-----------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Estarreja – Divisão de Equipamento e Vias. -------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recepcionado do Divisão em 

título, o qual informava que já se encontravam marcadas e alinhadas a rua 

Alberto Reis e a Travessa do Canto e solicitava que os respectivos proprietário 

verificassem o alinhamento. ---------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e o Senhor Presidente informou que os 

proprietários já haviam concordado aquando da reunião havida entre os 

próprios, Técnicos da Câmara e o Senhor Presidente da Junta, sendo esta a 

informação que vai fornecer à Divisão supra referida em título. ------------------------ 

RUA ANTÓNIO AUGUSTO CABRAL. --------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o relatório apresentado pelo Vogal 

Senhor Jacinto Rodrigues, que versava sobre a reunião havida no dia vinte e 

oito de Abril do corrente ano, pelas dez horas na rua António Augusto Cabral,  
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com os Engenheiros Costa Pinto e Alberto Leal, ambos em representação da 

Câmara Municipal de Estarreja, ele, Vogal Senhor Jacinto, em representação 

desta Junta de Freguesia e proprietários dos terrenos, ficando decido na referida 

data e de acordo com os presentes alargar o caminho para cerca de cinco 

metros, fazer uma vala para escoamento das águas pluviais, nivelar o caminho 

numa extensão de cerca de cem metros, ficando os proprietários dos terrenos 

responsáveis pela indicação das entradas para colocação de manilhas. ------------ 

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

MAPAS DA FREGUESIA DESDOBRÁVEIS. ------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que há necessidade de adquirir 

mapas desdobráveis das ruas Freguesia. ---------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade pela 

aquisição de três mil mapas. --------------------------------------------------------------------- 

CINECLUBE DE AVANCA. -----------------------------------------------------------------------

A propósito do Festival do Cineclube em título que se realizará em Julho do 

corrente ano, o Vogal Senhor Luís Santos, sugeriu que a Junta de Freguesia 

oferecesse aos participantes no evento bolsas para os cartões de identificação 

ou fitas para suporte da identificação. --------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vão analisar melhor a sugestão 

apresentada, para oportunamente tomarem uma decisão. ------------------------------ 

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL – STAL. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido do Sindicato em título, 

o qual informava que em dezoito do corrente mês e ano, vai realizar uma 

Assembleia Geral Extraordinária para alteração dos Estatutos da Assembleia 

Geral do referido Sindicato e solicitava a esta Junta que fossem concedidas  
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facilidades no sentido de possibilitar os trabalhadores ao exercício do direito de 

voto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram dispensar na 

data indicada, a funcionária Carminda para estar presente, caso a mesma o 

deseje. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS –2010. ----------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o e-mail sobre o assunto em título, 

enviado ao Senhor Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, como 

se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

“ O Executivo da Junta de Freguesia de Avanca, analisou, na sua reunião 

ordinária de 03.05.2011, a situação das verbas pendentes, solicitadas e por 

liquidar, referentes ao protocolos em titulo, pelo que vimos mais uma vez 

solicitar nos informem se as mesmas vão ser pagas e se sim previsão da data, 

ou em caso contrário também gostaríamos de saber, para não andarmos com 

ilusões e a falar sempre da mesma coisa. --------------------------------------------------- 

Assim, voltamos a referir as verbas, que para nós, estão por liquidar: --------------- 

Habitação Social - intervenções --------------- 4.025,99 € ---------------------------------- 

Jardins e zonas verdes -------------------------  18.097,00 € --------------------------------- 

Parque do Mato ---------------------------------    938,01  €   ---------------------------------- 

Trav. António da Póvoa ------------------------- 15.000,00 € --------------------------------- 

Passeios Municipais ---------------------------    2.439,55 € ---------------------------------- 

Lavadouros e fontenários -------------------     525,00 € ------------------------------------- 

 Mais informamos que as verbas pagas a mais pela Junta em empreitadas de 

delegação de competências e conforme acordado, serão liquidadas através dos 

protocolos previstos para 2011 e cujos valores devem ser considerados nas 

adendas a assinar e fazendo parte dos respectivos protocolos. ----------------------- 
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 O Executivo mais deliberou estar disponível para assinar os protocolos para 

2011, desde que todas as situações estejam clarificadas e definidas.” -------------- 

 PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS –2011. ---------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o e-mail sobre o assunto em título, 

enviado ao Senhor Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, como 

transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Executivo da Junta de Freguesia de Avanca, voltou a analisar os conteúdos dos 

protocolos de delegação de competências para o ano de 2011 e deliberou 

informar: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Manter o protocolo assinado para limpeza de valetas no montante de 33.000,00 

€/ano, com pagamentos trimestrais, mas em tempo útil (estando já atrasado). ---- 

Aceitar os passeios municipais no montante de 10.800,00 €. -------------------------- 

Transferir com eliminação de aquedutos de drenagem, lavadouros, fontenários e 

zonas envolvente com as verbas de 1.700,00 € e 1.200,00 € respectivamente 

sendo estas verbas incorporadas no plano de requalificação da rede 

hidrográfica. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aceitar o plano de requalificação da rede hidrográfica no montante de 6.100,00 € 

Aceitar arruamentos municipais do concelho no montante de 55.000,00 € dos 

quais estão comprometidos trabalhos executados em 2010 "Rua da Fábrica - 

Tout-Venant -11.295,36 € e Travessa das Arrotas no valor de 3.459,84 €. --------- 

 Aceitar projectos de investimento: ----------------------------------------------------- 

Parque Municipal do Mato - 4.800,00 € 

Caminho de Acesso ao pontão da Peneda no valor de 5.000,00 € dos quais já 

foram gastos em 2010 - 2.477,97 €  . ---------------------------------------------------------- 
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Travessa António Duarte Oliveira, cujo orçamento importa em 12.137,99 € (com 

IVA incluído à taxa de 6%) e não 10.000, 00 conforme proposto, podendo ser 

ajustado a partir de outras verbas. ------------------------------------------------------------- 

Rua Nova a verba de 20.750,00 € dos quais já foram gastos em 2010 - 

18.186,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Conservação de jardins e zonas ajardinadas deliberou não aceitar pelo 

facto dos custos contratualizados importarem em cerca de 15.000,00 €, 

 incluindo a limpeza do logradouro da escola da Bandeira. ----------------------------- 

Neste valor encontram-se excluídos a Ribeira de Mourão, Quinta do Gama II, 

Quinta do Outeiro e restantes logradouros das escolas (Mato e Congosta). ------- 

Mais, solicitamos que nos informem como temos que proceder para reaver as 

verbas, por nós pagas, cujos documentos estão em Vosso poder,  referentes a 

obras de 2010 e a liquidar através dos protocolos de 2011”. --------------------------- 

CEMITÉRIO - CONCECÇÃO DE COVAL. --------------------------------------------------- 

Averbamento de Titular de Alvará - Coval número trinta e cinco do Canteiro 

número nove ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo sido apresentada nos serviços da Secretaria desta Junta de Freguesia 

Declaração de Doação de Sepultura, na qual consta como: ---------------------------- 

Primeiros Outorgantes: ---------------------------------------------------------------------------- 

Rosa Odete Baptista Borges Oliveira, residente na Rua Nova número quinhentos 

e vinte em Avanca, Manuel António Baptista Borges, residente na Rua do Gonde 

número cento e vinte e cinco em Avanca, Felicidade Batista Borges Lopes, 

residente na Rua travessa da Fonte número sete Quintã – São Martinho da 

Gândara – Oliveira de Azeméis. ---------------------------------------------------------------- 
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Cacilda Baptista Borges Lopes, residente na Rua Joaquim Moreira número dez, 

primeiro andar direito em Oliveira de Azeméis. --------------------------------------------- 

Asdrúbal Miguel Baptista Borges, residente na Rua João Carlos de Assis, 

número vinte e sete em Veiros - Estarreja, Ilda Ester Baptista Borges da Silva, 

residente em Colinas Canaima, casa número dezanove, El Junquito, Caracas-

Venezuela, Paula Cristina Borges Pereira, residente na Rua da Vinha número 

cento e setenta e quatro em Válega – Ovar, Filipe Edgar Borges Pereira, 

residente na rua da Vinha número cento e setenta e quatro em Válega – Ovar e  

Emanuel de Jesus Borges Pereira, residente na Rua da Vinha número cento e 

setenta e e quatro em Válega – Ovar, identificando-se todos como donos 

legítimos e concessionários do Coval número trinta e cinco do Canteiro número 

nove do Cemitério de Avanca, registado na Junta de Freguesia de Avanca, com 

o Alvará número trezentos e vinte e oito barra noventa e três e que doam de livre 

e espontânea vontade, a titulo não honroso o coval referido e identificado, aos 

baixo indicados como: ----------------------------------------------------------------------------- 

Segundos Outorgantes; --------------------------------------------------------------------------- 

António Joaquim da Luz Pereira, titular do Bilhete de Identidade número seis 

milhões oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e trinta e sete, emitido pelo 

Arquivo de Lisboa, em dezassete de Novembro de dois mil, residente na Rua da 

Vinha número cento e setenta e quatro em Válega – Ovar. ----------------------------- 

Paula Cristina Borges Pereira, titular do Cartão de Cidadão número doze 

milhões, cento e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e sete, residente na 

rua da Vinha número cento e setenta e quatro em Válega - Ovar, -------------------- 

Filipe Edgar Borges Pereira, titular do Cartão de Cidadão número doze milhões 

quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro, residente na 

Rua da Vinha número cento e setenta e quatro em Válega – Ovar e ----------------- 
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Emanuel de Jesus Borges Pereira, titular do Bilhete de Identidade número doze 

milhões setecentos e sessenta e quatro mil, duzentos e dez, emitido pelo 

Arquivo de Lisboa em vinte e dois de Janeiro de dois mil e sete, residente na rua 

da Vinha número cento e setenta e quatro em Válega – Ovar, declarando todos 

estes, que aceitam ser donatários nas condições expressas pelos doadores 

acima identificados. -------------------------------------------------------------------------------- 

Face à declaração apresentada, o Executivo deliberou que seja averbado no 

correspondente Alvará os nomes dos novos titulares. ------------------------------------ 

Os documentos que deram origem à presente deliberação ficam arquivados na 

pasta do Cemitério, coval número trinta e cinco do Canteiro número nove. -------- 

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 

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. ----------------------------------------- 

 


