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--------------------------------ACTA NÚMERO TRINTA E OITO-----------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETE DE JUNHO DE DOIS MIL E ONZE. ------------No dia sete de Junho de dois mil e onze, nesta Vila de Avanca, no Salão Nobre
do Edifício Sede da Junta de Freguesia, pelas nove horas, 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. -----------------------------------------------------------Esta reunião, como vem sendo habitual estava agendada para as vinte e uma
horas, mas por haver outros compromissos relevantes para essa hora, o
Executivo decidiu por unanimidade antecipar a referida reunião. ---------------------Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da
reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. ---------------------------------------------
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ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. -----------------------------------O Senhor Presidente colocou aos presentes a análise e apreciação sobre a
forma como decorreu o acto eleitoral no passado dia cinco de Junho, no
Pavilhão Gimnodesportivo da Associação Artista de Avanca.--------------------------Os presentes foram unânimes em reconhecer que de uma forma geral o acto
eleitoral correu bem, e sendo que apenas foi usado metade do Pavilhão o
espaço foi suficiente e facilmente acessível, pensando-se que oferece melhores
condições que o edifício da Escola do Mato, onde tem sido realizado. -------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------DOMA-Departamento de Obras Municipais e Ambiente da Câmara Municipal de
Estarreja. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o ofício recebido do
Departamento em título, o qual dava informação sobre a atribuição do número
dois de polícia, à habitação sita na Travessa da Rua da Lagoa pertencente a
Amílcar Hernâni da Costa Castro. -------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e ratificam por unanimidade o nome
atribuído à travessa, bem como o número de polícia indicado. ------------------------Informação do Senhor Vereador das Freguesias. -----------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o e-mail recepcionado do Vereador em
título, o qual dava informação sobre terem sido já executados os trabalhos de
beneficiação na rua da Nestlé/entroncamento com a rua do Mato e que as
grelhas de escoamento solicitadas e em falta na rua do Morgado e rua do Mato
iriam ser executadas e colocadas brevemente. --------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Instituto Nacional de Administração - INA – Curso “Gestão do Património”. --------
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O Senhor Presidente leu aos presentes o e-mail recebido do Instituto em título, o
qual versava sobre o Curso em referência, que vai decorrer em Algés-Lisboa,
entre os dias vinte e sete e vinte e nove do corrente mês e ano. --------------------Os presentes tomaram conhecimento e foi decidido por unanimidade do
Executivo, que deverá frequentar o referido Curso, a colaboradora desta Junta
Doutora Helena Coelho. --------------------------------------------------------------------------“Estarreja Feira do Livro e do Artesanato”. --------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o convite recepcionado para o evento
em título que ocorre na Biblioteca Municipal de Estarreja entre os dias um e
dezoito de Junho do corrente ano. ------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Oferta de Livros de Manuel Fernando Ribeiro Valente Bernardo-S.João
Madeira.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida e identificada em título,
a qual dava a informação de que iria oferecer à Biblioteca desta Junta um
conjunto de obras de ficção (contos e romances) de autores consagrados,
nacionais e estrangeiros e solicitava que fosse contactado para fazer entrega
dos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, realçando com agrado a referida oferta,
sendo que oportunamente se procederá ao levantamento do oferecido e
constante na carta, bem como o devido agradecimento. --------------------------------E-mail da LARUS. ---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o e-mail recebido da Larus, design
urbano, datado de vinte e sete de Maio do corrente ano, no qual é referido que
prevêem entregar a encomenda feita por esta Junta, dentro de três semanas e
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lamentam o atraso na entrega, que justificam ser pelo elevado número de
encomendas. ----------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e aguardam que a encomenda seja
entregue no prazo que estabeleceram e indicaram. --------------------------------------DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais. --------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Direcção em título
que entre outros assuntos, versava sobre pagamentos em atraso. ------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------PEDIDO DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES DA
CLÍNICA VETERINÁRIA SANTA MARINHA. -----------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Clínica em título, no
qual era solicitado um espaço para estacionamento junto à clínica, destinado a
clientes da mesma. --------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e analisaram o pedido, decidindo por
unanimidade que o ofício que formula o pedido, seja enviado à Comissão
Municipal de Trânsito da Câmara Municipal de Estarreja, para melhor análise e
decisão final, sendo que este Executivo verificou a existência de um parque
interior para estacionamento, sinalizado no exterior, no entanto e face à largura
do passeio na zona frontal à clínica, sugere-se que possa vir a ser executada
uma baia longitudinal à Estrada Nacional 109, para estacionamento de uma
viatura a fim de deixar ou levantar animais na referida clínica pelo tempo
estritamente necessário. -------------------------------------------------------------------------CLDS-Contrato Local de Desenvolvimento Social de Estarreja. ----------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Instituição em
referência o qual informava da desistência da aula das terças feiras na ex-escola
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de Água Levada e se disponibilizava para outra formação na mesma data ou
noutra, se compatível com o horário do formador. ----------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro. --------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes folhetos recepcionados da Associação
em título, os quais versavam sobre formação que aquela Associação
conjuntamente com o Centro de Novas Oportunidades vai levar a efeito. ----------A Associação em título solicitava ainda a esta Junta a cedência de uma sala
para o que se propõe levar a efeito. ----------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram unanimemente pela cedência
de uma sala para a referida formação. -------------------------------------------------------Rastreio Auditivo-Acustica Médica ------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da “Acústica Médica”, o
qual solicitava a esta Junta a cedência de uma sala para realizar no dia
dezassete do corrente mês e ano o rastreio em título. -----------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e sendo que para a referida data não há
salas disponíveis, vai ser dada resposta em conformidade. ----------------------------Associação Motards Amigos de Avanca. ----------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida da Associação em título
a qual fazia convite para estar presente no décimo segundo Convívio Motard no
dia dez do corrente mês e ano, para participar na entrega de lembranças. --------Os presentes tomaram conhecimento e sendo que o Senhor Presidente estará
ausente, foi decido que em representação do Executivo irá o Tesoureiro Senhor
José Guimarães. -----------------------------------------------------------------------------------Dia do Município de Estarreja - treze de Junho. --------------------------------------------
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O Senhor Presidente leu e informou os presentes do programa que assinala o
dia do Município de Estarreja. ------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------DIA MUNDIAL DA CRIANÇA. ------------------------------------------------------------------O Secretário e Vogal Senhor Luís Santos, que procederam à distribuição das
lembranças oferecidas por esta Junta, informaram os presentes da forma como
decorreu a sua distribuição às crianças na Escola do Mato, no passado dia um
do corrente mês, referindo, que foram entregues lembranças a todas as crianças
ali presentes e também aos professores e funcionários da escola, parecendo
que todos apreciaram e gostaram da oferta. -----------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------GRUPO CICLOTURISMO DE AVANCA-VIGÉSIMO SEGUNDO CONVÍVIO. ----Considerando a realização do Convívio em título no dia treze do corrente mês e
ano e sendo que o Senhor Presidente se encontra impossibilitado de estar
presente, o Executivo presente decidiu fazer-se representar pelo Secretário,
Senhor José Borges. ------------------------------------------------------------------------------SESSÃO DE APRESENTAÇÃO ESTUDOS E PROJECTO POLIS LITORAL RIA
DE AVEIRO. -----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes os assuntos tratados na
Sessão em título, que decorreu ontem, dia seis, no Parque de Exposições de
Aveiro e para a qual foi previamente convidado. ------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------FESTIVAL DE GASTRONIMIA DAS COLECTIVIDADES. ------------------------------O Senhor Presidente colocou aos presentes algumas questões para apreciação
e análise relacionadas com o evento em título. ---------------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento e deram algumas sugestões. ----------------O Senhor Presidente solicitou o empenho e apoio de todo o Executivo para o
referido evento e os presentes manifestaram dar o apoio possível. ------------------PARQUE MUNICIPAL DO MATO. ------------------------------------------------------------O Senhor Presidente recordou aos presentes a necessidade de se proceder à
limpeza do espaço acima referido, por ser um espaço muito frequentado e
também porque ali se vai brevemente realizar eventos. ---------------------------------O Secretário referiu também, que é necessário fixar um dos aparelhos de
manutenção física, colocado no Parque, por o mesmo se encontrar a oscilar. ---Os presentes tomaram conhecimento e vão providenciar para que a limpeza
seja efectuada e mantida e o aparelho fixado. ---------------------------------------------BEBEDOURO NO PARQUE MUNICIPAL DO MATO. -----------------------------------O Senhor Presidente referiu aos presentes que atendendo ao facto de com
frequência ser danificado/furtado o bebedouro existente no Parque em
referência e considerando que o local onde foi colocado é bastante escondido,
sugeriu que fosse adquirido e colocado um outro bebedouro no mesmo espaço
mas em local mais visível, por forma a evitar danos/furto. ------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram que fosse
adquirido um bebedouro igual ao constante no folheto consultado pelos
presentes, modelo BE 13 da Veco Juncal.---------------------------------------------------CONCURSO DE IDEIAS “PARQUE DO GONDE” .---------------------------------------O Senhor Presidente deu explicações aos presentes sobre o Concurso em título
e apresentou o Cronograma do mesmo. -----------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------VIGÈSIMO TERCEIRO PLENÁRIO DO CLAS. ---------------------------------------------
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O Senhor Secretário informou os presentes que esteve em representação do
Executivo no Plenário em título e explicou aos mesmos o que ali foi tratado. -----Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------ENCOMENDA DE UM “POUSO ELÁSTICO – SPENCER MORTUARY”. --------O Senhor Presidente colocou aos presentes para análise, uma proposta para
adquirir um “Pouso Elástico” a fim de ser usado no cemitério no transporte de
urnas e defuntos, aquando dos funerais. ----------------------------------------------------Os presentes analisaram a proposta e decidiram pela aquisição do Pouso
Elástico em referência, pela importância de quinhentos e trinta euros, valor
acrescido da taxa de IVA em vigor. -----------------------------------------------------------CEMITÉRIO.----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente expôs aos presentes alguns dos assuntos relativos ao
cemitério, tais como: o ponto da situação das obras em curso e a necessidade
de executar outras obras. ------------------------------------------------------------------------Os

presentes

tomaram

conhecimento

e

considerando

algumas

das

necessidades, decidiram por unanimidade que ainda com a devida contenção
sejam efectuadas obras de melhoramento no sentido de tornar mais funcional o
cemitério, como sendo; proceder à remodelação da instalação eléctrica, da rede
água e de esgotos, melhorando as instalações das casas de banho e da casa
Mortuária. --------------------------------------------------------------------------------------------Continuando com o objectivo de melhorar o Cemitério, o Senhor Presidente
colocou à disposição dos presentes, projectos e propostas para executar outras
obras e solicitou que as mesmas fossem oportunamente analisadas, a fim de se
tomar uma decisão. -------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. --------------------------------------------------------
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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 eram doze
horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------------

