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-----------------------------ACTA NÚMERO QUARENTA E DOIS--------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E ONZE. ---------- 

No dia dois de Agosto 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.---------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente justificou a ausência do Vogal Senhor Luís Manuel 

Gonçalves dos Santos, por se encontrar internado a sofrer intervenção cirúrgica 

e a ausência do Vogal Senhor Jacinto Álvaro Rodrigues, por se encontrar de 

férias. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada, por unanimidade dos 

presentes, a acta da reunião anterior. --------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------- 
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FUNCIONÁRIO JOÃO ANTÓNIO CARVALHO DE PINHO. ----------------------------- 

O funcionário acima referido, compareceu nesta reunião e solicitou ao Senhor 

Presidente que lhe fosse permitido colocar alguns assuntos relativos ao 

funcionamento do cemitério e do seu foro pessoal. --------------------------------------- 

De acordo com os presentes o Senhor Presidente anuiu ao solicitado e o 

funcionário identificado em título informou entre outros factos, que é sua 

intenção apresentar a sua demissão do cargo que ocupa nesta Junta de 

Freguesia, como coveiro no Cemitério de Avanca e que oportunamente e até ao 

mês de Novembro do corrente ano, iria formular essa intenção por escrito 

remetendo a carta ao Senhor Presidente da Junta.---------------------------------------- 

Face aos assuntos expostos pelo funcionário, os quais nada tinham a ver com o 

seu pedido de demissão, o Senhor Presidente de acordo com a posição dos 

presentes, respondeu que não haveria qualquer procedimento a tomar por parte 

do Executivo, uma vez que apresentava a intenção de se demitir e que este 

facto iria ser considerado a partir do momento da sua formalização, ficando o 

Executivo a aguardar pela apresentação, no entanto as medidas e regulamentos 

em vigência e outros que poderão vir a entrar em vigor serão para cumprir e 

fazer respeitar. --------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHA DE PARTICIPAÇÃO DE MANUEL PEREIRA. ------------------------------------ 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes a ficha de participação de 

Manuel Pereira, residente na rua Circunvalação de Roçomil-Avanca, com data 

de hoje, na qual informava esta Junta que havia desaparecido da rua da Várzea 

um dos dois bancos de jardim ali existentes. ------------------------------------------------ 

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

FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DESTA JUNTA. ---------- 
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O Senhor Presidente apresentou aos presentes novos modelos de fichas, 

destinadas a conter elementos relativos aos trabalhadores desta Junta, os quais 

foram analisados, decidindo os presentes, que a responsável pela secretaria 

deve promover algumas alterações nos mesmos, no sentido de simplificar o seu 

preenchimento, bem como terá a responsabilidade de as manter actualizadas. --  

APRESENTAÇÃO PROPOSTA FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS DESTA 

JUNTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes uma proposta escrita 

apresentada pelas funcionárias administrativas desta Junta, Helena Coelho e 

Carminda Venâncio, na qual apresentavam como sugestão um horário de Verão 

(Agosto e Setembro). ------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a proposta e entendem que 

não estão ainda reunidas as condições para colocar em prática o horário 

pretendido e apresentado, pelo que será mantido o horário actual, cuja decisão 

será comunicada às requerentes. -------------------------------------------------------------- 

CONCLUSÃO DAS OBRAS EFECTUADAS POR DELEGAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ESTARREJA. ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que foram concluídos na penúltima 

semana de Julho do corrente ano, as obras de beneficiação na rua do Angelim, 

na travessa Doutor António Duarte de Oliveira e em parte da rua da Aldeia. Mais 

informou, que esta semana serão verificados os autos de medição das referidas 

obras.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CLDS – “7 Desafios em rede”. ------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o e-mail de Patrícia Maia, recebido da 

Instituição em título, o qual informava “que durante o mês de Agosto não haverá 

serviço de limpeza, pelo motivo de férias, na sala da Junta de Freguesia e na 

sala de Água Levada, quer da auxiliar de serviços gerais quer do monitor de 

informação (que não dará formação)” . ------------------------------------------------------- 

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

DOMA – Departamento de Obras Municipais e Ambiente da Câmara Municipal 

de Estarreja. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recepcionado do Departamento 

em título, que acompanhava o processo relativo à solicitação de Maria Olinda 

Pais Osório, para atribuição do número de polícia para o prédio situado no 

pequeno Beco à Rua Peneda/Porto Tonce e cujo Departamento solicitava a este 

Executivo que se pronunciasse. ---------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o referido processo e por 

unanimidade decidiram que sendo o referido Beco de reduzido cumprimento e 

considerando o critério aplicado em casos semelhantes, o número de polícia a 

atribuir pelos Serviços Municipais deverá ser na sequência da ordem da referida 

Rua da Peneda/Porto Tonce. -------------------------------------------------------------------- 

Divisão Administrativa e Jurídica da Câmara Municipal de Estarreja. ---------------- 

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

qual solicitava que este Executivo se pronunciasse quanto à fixação do 

contingente, no que se refere ao Regulamento Municipal do Transporte Público 

de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transporte em 

Táxi no Concelho de Estarreja, do qual foi recepcionado cópia. ----------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento e oportunamente vai ser fornecida 

informação, à referida Divisão Administrativa. ---------------------------------------------- 

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

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

título, o qual acompanhava processo de requerimento apresentado naqueles 

serviços por Maria Jaime Costa Corte Real, que sugeria que seja atribuído o 

nome do seu bisavô a uma Rua desta Freguesia.------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e lembram que este assunto já foi 

abordado por este Executivo em reunião, concluindo que nesta Freguesia já 

existe uma rua com o nome “Corte Real”, pelo que se vai informar a Divisão em 

título. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fax - Agrupamento Vertical de Escolas Prof. Dr. Egas Moniz. ------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o fax recebido do Agrupamento em 

título, no qual é solicitado “o corte e limpeza das ervas e silvas que rodeiam” a 

Escola da Bandeira. -------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram solicitar informação sobre a 

data prevista para o início das aulas na referida Escola, para em conformidade 

se proceder à solicitada limpeza. -------------------------------------------------------------- 

Moisés dos Leitões Avanca – Churrascaria, Lda. ------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes cópia do ofício, enviado pelo 

Departamento de Obras Municipais e Ambiente da Câmara Municipal de 

Estarreja, datado de 25/07/2011, à firma em título, o qual dava resposta à 

declaração da mesma, cujo assunto foi abordado em reunião deste Executivo, 

realizada no dia vinte e um de Julho do corrente ano. ------------------------------------ 
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O ofício referia que “está em curso a cargo do EP – Estradas de Portugal a 

elaboração do projecto de requalificação da E.N. 109 no concelho de Estarreja, 

que certamente irá incluir o arranjo da zona que se reconhece de extrema 

necessidade”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e de acordo com que é referido no ofício, 

esperam que a referida requalificação/melhoramento tenha em breve o seu 

início. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCURSO PARA A HABITAÇÃO SOCIAL AFECTA A ESTA JUNTA DE 

FREGUESIA. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que está encerrado o Concurso 

referido em título e que os concorrentes são os seguintes: Isabel de Fátima 

Valente da Silva Marco, residente na rua Doutor Egas Moniz em Avanca, Hélia 

Maria de Oliveira Pardaleiro, residente (barraca) Rua de Fundões em Avanca, 

Maria Júlia Oliveira Almeida, residente na Travessa do Telhado em Avanca e 

Paulo Sérgio de Almeida Estrela, residente na Rua do Falcão em Avanca. -------- 

Os presentes tomaram conhecimento e foi decidido que as quatro candidaturas 

à habitação do tipo T-2 sita na Rua Peneda/Porto Tonce, número duzentos e 

dois A em Avanca, vão ser submetidas a análise, apreciação e decisão da Rede 

Social da Freguesia, de acordo com o Regulamento, a fim de seleccionar a 

família considerada mais necessitada. -------------------------------------------------------- 

REUNIÃO COM O SENHOR VEREADOR DAS FREGUESIAS. ----------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes dos assuntos abordados na reunião 

que teve com o Vereador em título e com o Engenheiro Costa Pinto, ocorrida no 

dia vinte e seis de Julho do corrente ano, na Câmara Municipal de Estarreja, a  
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qual incidiu sobre as propostas das obras a levar a efeito na Freguesia no ano 

de dois mil e doze, por competências delegadas pela referida Câmara. ------------- 

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

SOLICITAÇÃO PARA ALUGUER DA LOJA NÚMERO DOZE DO MERCADO 

JÚLIO NEVES. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi recepcionada e apresentada pelo Secretário Senhor José Borges, ficha de 

participação do Senhor Carlos Alberto Silva Coelho, residente na Rua do 

Emigrante número cento e quarenta e dois Arada – Ovar, na qual solicitava ao 

Executivo que lhe fosse alugada a loja referida em título (espaço 

coberto/fechado) número doze, para nela vender frutas e legumes nos dias de 

mercado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram anuir ao solicitado, impondo 

como condições, que seja paga a renda fixa e mensal de trinta euros e que no 

inicio da actividade proceda ao pagamento de cinquenta euros de “Jóia”, 

devendo ainda o alugador da referida loja, cumprir todas as leis e regulamentos 

relativos aos produtos que vai comercializar no referido espaço, bem como o 

Regulamento de Mercado e todas as leis vigentes a que está sujeito. -------------- 

FURTO NO CEMITÉRIO DA FREGUESIA. ------------------------------------------------- 

O Tesoureiro, Senhor José Guimarães informou os presentes, que na noite de 

trinta para trinta e um de Julho do corrente ano, desconhecidos furtaram do  

Cemitério e de algumas sepulturas, objectos de adorno em cobre e ou bronze 

pertencentes aos titulares das sepulturas e solicitou a comparência da GNR do 

Posto de Avanca para tomar conta da ocorrência, sendo que elementos do 

referido Posto estiveram presentes e procederam à recolha de vestígios. ---------- 
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Os presentes tomaram conhecimento e considerando que esta é já a terceira 

vez que num curto espaço ocorrem furtos no Cemitério e que os autores 

continuam por identificar, manifestam preocupação e sentimento de insegurança 

esperando que as Autoridades reforcem a vigilância e identifiquem os autores 

dos furtos, para que não se repitam actos como este e se tranquilize a 

população. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, vinte e três 

horas e quarenta 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. ---------------------------------------- 


