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--------------------------------ACTA NÚMERO TRINTA E SETE------------------------------ 

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

No dia dezoito de Maio de dois mil e onze, nesta Vila de Avanca, no Salão nobre 

do Edifício Sede da Junta de Freguesia, pelas nove horas e quinze 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 Senhor Luís Manuel 

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

A presente reunião que estava agendada para ontem, foi por vontade unânime 

dos presentes, adiada para hoje, devido a elementos do Executivo se 

encontrarem indisponíveis. ----------------------------------------------------------------------- 

Antes do inicio 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. ----------------------------------------------------------- 

Convocatória da Comissão Municipal de Defesa da Floresta. -------------------------- 

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

referência, o qual alterava a data da reunião marcada para o dia dezoito do 

corrente mês e ano, adiando-a para o dia um de Junho do corrente ano, a 

realizar no edifício dos Paços do Concelho de Estarreja. -------------------------------- 

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

Candidatas ao “Programa Medida Contrato Emprego Inserção + “.-------------------- 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes o resumo escrito dos inquéritos 

do Programa em título, o qual foi analisado pelos presentes e de acordo com as 

entrevistas, os presentes por unanimidade decidiram pela Candidata Lucinda 

Maria da Silva Borges. Mais decidiram dar de imediato conhecimento da decisão 

ao Instituto de Formação e Emprego, solicitando, se possível, entrada ao serviço 

em 01/06/2011. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DOMA - Câmara Municipal de Estarreja - Visita a locais da A-29 e Variante à 

E.N. 224-2. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recepcionado do Departamento 

em título, o qual versava sobre a visita efectuada no dia sete de Janeiro do 

corrente ano, por Doutor Diamantino Sabino, Vereador das Freguesias, 

Engenheiro Costa Pinto, Director da DOMA, dos Senhores Presidentes das 

Juntas de Avanca, Beduíno, Salreu e Fermelã e dos Engenheiros Horácio Sá em 

representação da Ascendi, Susana Flores e Jorge Dias em representação da 

ACE e José Carlos Marques em representação da Firma Rosa Construções SA., 

aos locais acima indicados e onde ficaram pendentes/por terminar, trabalhos 

relacionados com a À-29 e variante à Estrada Nacional 224-2.------------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento, -------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja - Divisão Económica e Financeira. ------------------- 

 O Senhor Presidente leu aos presentes a comunicação recebida da Câmara 

Municipal na Estarreja, sobre o consumo de energia eléctrica na ex escola de 

Água Levada, na qual a Câmara Municipal informa que irá proceder à anulação 

do contrato com a EDP pelo facto de a mesma ter sido cedida à Junta de 

Freguesia. O Senhor Presidente embora compreenda a posição da Câmara, 

repudia vivamente a forma como foi comunicada tal decisão, tendo em 

consideração os diversos contactos pessoais que tem mantido e nada lhe ter 

sido transmitido sobre o assunto, bem como a disponibilidade demonstrada por 

este Executivo em colaboração com a Câmara Municipal e em particular os 

serviços prestados à comunidade Avancanense, não esquecendo todo o 

envolvimento feito por este Executivo na respectiva escola para albergar a sede 

das colectividades, a pedido da Câmara Municipal, sendo nesta data três, a 

usufruir mais espaços, criar condições aos utilizadores no polidesportivo, que 

não dispunha de balneários nem sanitários, estando até ser utilizado o Salão 

polivalente, pela Escola do Desporto e pela Formação a cargo da Rede Social 

(CLDS). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pelos motivos apontados, entende o Senhor Presidente, que merecia este 

Executivo outro tipo de tratamento e respeito e como diz o ditado “ quem não se 

sente não é filho de boa gente “, pelo que esta exposição deve ser 

oportunamente enviada ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

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

Os presentes tomaram conhecimento e subscrevem por unanimidade o exposto 

pelo Senhor Presidente da Junta. -------------------------------------------------------------- 
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Polis Litoral Ria de Aveiro. ----------------------------------------------------------------------- 

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

referência, que versava sobre o reordenamento e requalificação de zonas da Ria 

de Aveiro, bem como do levantamento de edificações ao longo da Ria e 

informava da reunião agendada para o dia seis de Junho do corrente ano.--------- 

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

Programa 10ª Semana Ambiente e 4ª Protecção Civil 

O Senhor Presidente leu aos presentes o e-mail acompanhado do programa em 

título para as datas de 21 a 29 de Maio do Corrente ano, em Estarreja-------------- 

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

 Projecto Piloto Medidores Municipais (ACDI). ---------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o e-mail recebido. ----------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e o Senhor Presidente vai junto da 

Câmara Municipal de Estarreja indagar como proceder em relação à Freguesia 

de Avanca. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARH- Centro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Instituição em título, 

o qual solicitava apoio para publicitar e afixar editais que versavam sobre a 

limpeza de linhas de água (valas e rios). ----------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e foi decidido afixar os Editais recebidos, 

sendo que vai ser solicitado à ARH a vinda a esta Junta de Técnicos a fim de 

proferirem palestra sobre o conteúdo dos Editais, aberta à população em geral. - 

Os presentes tomaram conhecimento e são unânimes quanto à solicitação dos 

referidos técnicos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Associação Cultural Cidadãos Oriundos da Comarca do Baixo Vouga. -------------- 

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

título, que solicitava apoio para o seu 27º Convívio, que se vai realizar no 

próximo dia vinte e nove de Maio do corrente ano no Laranjeiro – Almada. -------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade anuir ao 

solicitado, fazendo oferta de uma lembrança alusiva à Freguesia de Avanca. ----- 

Centro Paroquial e Social Santa Marinha de Avanca. ------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recepcionada do Centro 

Paroquial em título, que solicitava apoio para a construção do edifício dos 

Cuidados Continuados e Lar de Idosos.------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e referiram que todos os anos é atribuído 

por esta Junta um Subsídio, ao Centro Paroquial.------------------------------------------ 

HABITAÇÃO SOCIAL. ----------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente propôs aos presentes a abertura do Concurso de 

Habitação Social do tipo T2, sita na Rua da Peneda/Porto Tonce número 

duzentos e dois, tendo em consideração que a mesma foi abandonada pelo 

arrendatário José Manuel Tavares Brito. Para o efeito será publicado através de 

edital e outros meios os prazos da candidatura e o respectivo regulamento. ------- 

Os presentes tomaram conhecimento e votaram por unanimidade 

favoravelmente a proposta apresentada. ----------------------------------------------------- 

FESTIVAL DE GASTRONOMIA DAS COLECTIVIDADES DE AVANCA. ----------- 

Os presentes analisaram os factos desenvolvidos na reunião havida com as 

colectividades no dia doze de Maio do corrente ano no Salão Nobre do Edifício 

Sede da Junta de Freguesia, onde estiveram presentes representantes de várias 

Associações/Colectividades, os Senhores Presidente da Junta, Secretário e  
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Tesoureiro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo presente, decidiu unanimemente por apoiar logisticamente o 

evento, e irá providenciar a ligação de água, iluminação do recinto e quadro 

eléctrico de alimentação às tasquinhas. Irá igualmente promover à execução de 

cartazes e flyers sobre o programa do evento que se irá realizar nos dias vinte e 

dois, vinte e três e vinte e quatro de Julho do corrente ano no local habitual. ------ 

Mais ficou decidido proceder à aquisição dos prémios para o concurso dos 

pratos gastronómicos, bem como a aquisição de lembranças para os 

convidados. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes concordaram unanimemente com o decidido. ---------------------------- 

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA FREGUESIA. - 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes proposta verbal, para que as as 

datas do pagamento dos vencimentos mensais dos funcionários desta Junta de 

freguesia, fossem entre os dias vinte e dois e vinte e cinco de cada mês.----------- 

Os presentes tomaram conhecimento e votaram por unanimidade 

favoravelmente a proposta. ----------------------------------------------------------------------  

RECURSOS HUMANOS. ------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes o Mapa de Férias do Coveiro 

desta Junta, o qual escolheu o mês completo de Julho para gozar as férias.------- 

Os presentes tomaram conhecimento e anuíram pela marcação da data 

marcada no referido mapa. ----------------------------------------------------------------------- 

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

Melhoramento Zona envolvente Sepultura Professor Doutor Egas Moniz.----------- 

O Senhor Presidente informou os presentes, que ontem, dezassete do corrente 

mês e ano, deram início no Cemitério as obras de transferência da sepultura que  
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permite o melhoramento da zona envolvente da sepultura do Professor Doutor 

Egas Moniz.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Casa Mortuária. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes da necessidade de se fazer obras 

de melhoramento na referida Casa Mortuária do Cemitério. ---------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e unanimemente decidiram que sejam 

efectuadas as necessárias obras de beneficiação na mesma, tais como pintura 

geral, manutenção das carpintarias, aplicação de caleira (lado nascente) e novo 

piso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sepultura Coval número cinquenta e dois do Canteiro número um. ------------------ 

Face a não ter havido contestações ao publicado no Edital elaborado por esta 

Junta de Freguesia e assinado pelo Senhor Presidente, datado de vinte e três de 

Maio de dois mil e onze, publicado no “Jornal de Estarreja” (nº4561 de 1/4/2011) 

e Jornal “Notícias de Avanca” nº 791 do mês de Março de 2011) o Executivo 

deliberou que a Sepultura Coval em título, registada em nome de Maria do 

Rosário da Costa e Silva, é pertença de Manuel Joaquim Vaz, viúvo, titular do 

Bilhete de Identidade número oitocentos e dois mil e trinta e dois, emitido pelo 

Arquivo de Lisboa, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e setenta e 

três, residente na rua de Porto Brejo, número sessenta em Avanca-Estarreja e 

de seus filhos: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Jorge Paulo de Jesus Vaz, titular do cartão de cidadão número oito milhões, 

quinhentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e sete, casado com 

Ana Paula Guimarães Duarte Vaz. -------------------------------------------------------------

João Agostinho de Jesus Vaz, titular do Bilhete de Identidade número um milhão  
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novecentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e sete, casado com Maria 

Emília Soares Cardoso, --------------------------------------------------------------------------- 

Ana Bela de Jesus Vaz Soares, titular do Bilhete de Identidade número quatro 

milhões, oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e vinte e dois, casada com 

Amílcar da Silva Soares, todos residentes em Avanca e---------------------------------  

Armando de Jesus Vaz, titular do Bilhete de Identidade número cinco milhões, 

duzentos e oitenta e seis mil, casado com Maria Augusta Leite de Oliveira, 

residentes no Luxemburgo. ---------------------------------------------------------------------- 

Face ao constante, vai ser efectuado o averbamento de Alvará do titular. ---------- 

 Os documentos de suporte que deram origem à presente deliberação, ficam 

arquivados na pasta do Cemitério, Coval número cinquenta e dois do Canteiro 

número um. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXPEDIENTE. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada sequência de despacho a atestados e outros documentos da 

competência do Executivo da Junta de Freguesia. ---------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos às onze horas e 

quarenta e cinco 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. ----------------------------------------- 


