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----------------------------ACTA NÚMERO QUARENTA E QUATRO---------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE SEIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E ONZE. --No dia seis de Setembro de dois mil e onze, nesta Vila de Avanca, no Salão
Nobre do Edifício Sede da Junta de Freguesia, pelas nove 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 do Vogal Senhor Luís
Manuel Gonçalves dos Santos. ----------------------------------------------------------------Esta reunião, foi antecipada por unanimidade do Executivo presente, devido a
compromissos agendados pelo Executivo para o período da noite.------------------O Senhor Presidente justificou a ausência do Vogal Senhor Jacinto Álvaro
Rodrigues por o mesmo se encontrar de férias. -------------------------------------------Antes do inicio dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da
reunião anterior. -------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------DOMA - Câmara Municipal de Estarreja. ---------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e deu a conhecer aos presentes o
“Regulamento de Utilização e Cedência das Viaturas Municipais de Transportes
Colectivos de Passageiros”, recebido do Departamento em título, acompanhado
do correspondente Edital, que vai ser afixado em espaço próprio, no exterior do
edifício desta Junta. -------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Bombeiros Voluntários de Estarreja. ---------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o ofício recebido dos
Bombeiros em título, no qual informam que vão levar a efeito no dia um de
Outubro do corrente ano na Ria de Aveiro, junto à Casa Abrigo um Torneio de
Pesca e solicitavam apoio para a realização do mesmo. -------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade fazer em
nome da Junta, uma oferta no valor de trinta euros. -------------------------------------Promoção Palestra pela JSD – Juventude Social Democrata de Estarreja. --------O Senhor Presidente a solicitação do Presidente da “JSD”, colocou aos
presentes a proposta para cedência do Salão Nobre desta Junta, para o dia
vinte e quatro de Setembro do corrente ano, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, para a secção do partido em título, levar a efeito uma palestra orientada
pelo Doutor Marco Pereira, intitulada “ História de Avanca “ e apresentou o
programa em A4 alusivo à referida palestra.------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade pela
cedência gratuita do referido Salão bem como do equipamento nele existente. --
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INIR – Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias IP. --------------------------------------O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes o ofício recebido do
Instituto em referência, como resposta à solicitação formula por este Executivo
em seis de Janeiro do corrente ano, o qual informa este Executivo ser “inviável
por não ser consentida por lei a cedência a esta Junta de Freguesia do troço da
A29 (nascente do nó de Avanca/Estarreja) desactivado na sequência da
abertura ao tráfego do Sublanço Angeja/Estarreja”. -------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e lamentam a resposta, uma vez que o
troço em causa vai ficar abandonado. -------------------------------------------------------ASE – Associação de Solidariedade Estarrejense. ---------------------------------------O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes o ofício recepcionado da
Associação em referência, o qual dava conhecimento de que os inquilinos das
casas sitas nas Brejas; Rosa Tavares Santos e Joaquim Cardoso, têm já ligado
em seu nome, as redes de água e electricidade. ------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade. -----------------------------------------O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes o email, recebido de
Adelaide Costa, Técnica de Reinserção Social - equipa de entre Douro e Vouga,
Santa Maria da Feira, o qual fazia o pedido de colaboração para a Prestação de
Trabalho a Favor da Comunidade a prestar por José Luís Santos Sousa, pelo
tempo de sessenta horas, a realizar em três tardes por semana (às segundas,
quartas e sextas feiras), no horário normal de expediente desta Junta de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade anuíram ao pedido,
sendo que oportunamente a Instituição será informada da decisão. ------------------
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Projecto Apresentado para a Zona envolvente à Casa Museu Egas Moniz “O Bar
do Egas”. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e deu a conhecer aos presentes o Dossier
enviado a esta Junta de Freguesia por Irene Helena de Almeida Silva Teles,
residente na Rua José das Cangas, número sessenta e sete em Avanca, o qual
tem por título “ O Bar do Egas “ e apresenta com detalhe, um projecto que visa a
criação de um plano de negócios, de um espaço de laser e bar, na zona referida
em título, bem como estudo à análise financeira, sobre a recuperação do capital
a investir. ---------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, foram unânimes em considerar o projecto
interessante e decidiram que oportunamente fosse feito agradecimento à sua
autora, pelo projecto e estudo apresentados. ----------------------------------------------Solicitação Apoio para treinos/aulas atletismo nível federado e Kirck-Boxing nível
iniciação. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o ofício recebido de Carlos
Victor Costa Silva - “Treinador Atletismo nível 2 Nacional”, o qual solicitava a
esta Junta apoio, no sentido de lhe ser cedida um local de treino com balneários
(Sala e campo) em Água Levada , para ministrar os treinos das actividades em
título, a utilizar às segunda e quartas feiras das dezanove horas e trinta minutos,
às vinte e uma horas e aos sábados das dezasseis às dezoito horas, referindo,
que as actividades estarão abertas a toda a população e a todas as idade. -------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade anuir ao
solicitado disponibilizando sala, campo e balneários, no edifício da ex-escola de
Água Levada, nas condições a acordar com pequeno protocolo que vai ser
celebrado entre esta Junta e o solicitante. ---------------------------------------------------
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ESTAGIÁRIO PEPAL – ENGENHEIRO DE AMBIENTE EMANUEL LOPES. -----Os presentes analisaram o trabalho executado pelo Estagiário do Ambiente em
título e concluíram que encontrando-se ausente o Vogal Senhor Jacinto Álvaro,
que era quem o acompanhava nas visitas aos diversos locais da freguesia, terá
de ser outro elemento do Executivo a fazê-lo. ---------------------------------------------Os presentes vão desenvolver esforços no sentido de acompanhar o Estagiário
sempre que este necessite de visitar locais da freguesia. ------------------------------TRAVESSA DO CANTO. -----------------------------------------------------------------------O

Senhor

Presidente

apresentou

aos

presentes

orçamento

da

obra

complementar da Travessa do Canto, correspondente a um Beco confinante
com prédio urbano e de serventia a prédios rústicos, justificando assim a sua
execução, cujo valor é de novecentos e noventa e um euros e vinte cêntimos
(991,20€) acrescida da taxa de IVA em vigor. ---------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e foram unânimes em concordar com a
execução da respectiva obra. -------------------------------------------------------------------ORÇAMENTO PARA ESTANTE ARQUIVO MORTO. ----------------------------------O Senhor Presidente apresentou aos presentes o orçamento para a execução
de uma estante para o arquivo morto do edifício sede desta Junta, no valor de
trezentos e noventa euros, acrescidos da taxa de IVA em vigor, apresentado
pela firma “Cozinhas Província”, referindo que devido ao amontoado de
documentos, é necessária a sua aquisição. ------------------------------------------------.
Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o orçamento e decidiram por
unanimidade fazer a encomenda da referida estante. -----------------------------------PEDIDO DA MÁQUINA VARREDORA PARA LIMPEZA DA FREGUESIA. ---------
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O Senhor Presidente informou os presentes que em vinte e cinco de Agosto do
corrente ano, solicitou à Câmara Municipal de Estarreja a máquina varredora, a
fim de proceder a limpeza dos arruamentos, nomeadamente do núcleo central
da freguesia, aguardando-se a sua cedência. ----------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------ABERTURA DO ANO ESCOLAR. -------------------------------------------------------------Considerando a proximidade da data da abertura do ano escolar e de acordo
com o decidido pelo Executivo, o Senhor Secretário informou os presentes, que
os espaços escolares e as suas zonas envolventes, que ao abrigo de protocolo
existente entre a Câmara Municipal e esta Junta, se encontram em termos de
limpeza à responsabilidade desta Junta, já se encontram limpos. --------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------NOVA EDIÇÂO DE LIVRO “AVANCA E SEUS AUTARCAS”. -------------------------O Senhor Presidente manifestando vontade em dar continuidade ao trabalho de
pesquisa que deu origem às duas publicações “Avanca e Seus Autarcas”,
colocou aos presentes proposta verbal para execução e edição de um novo livro
com mesmo título, mas a reportar-se a data posterior a mil novecentos e setenta
e quatro. ----------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes votaram por unanimidade favoravelmente a proposta, ficando o
Senhor Presidente de entrar em contacto com o Doutor Delfim Bismarck e
Doutora Telma Correia, a fim de procedem a acertos e dar início à obra. ----------CONFRARIA DA BROA D’AVANCA – DESFOLHAA À MODA ANTIGA. ---------O Senhor Presidente informou os presentes que a Confraria em título vai levar a
efeito no próximo dia um de Outubro do corrente ano, no centro cívico, uma
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desfolhada à moda antiga, sendo que o programa e mais pormenores, serão
oportunamente divulgados.----------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------CEMITÉRIO. ----------------------------------------------------------------------------------------Coval número setenta e nove do talhão número dez -------------------------------------O Executivo deliberou a concessão do coval número setenta e nove do talhão
número dez, no valor de dois mil euros, para Concessão Perpétua, ficando
registado com o Alvará número seiscentos e trinta e um, a favor de Domingos
António Rodrigues Dias, titular do Bilhete de Identidade número cinco milhões
quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e oito, com NIF cento e quarenta e dois
milhões, sessenta e três mil, setecentos e três, casado com Maria Rosa de
Carvalho Pereira, residentes na Rua Peneda/Porto Tonce, número cento e
oitenta, três - Avanca. -----------------------------------------------------------------------------Os documentos de suporte à deliberação, ficam arquivados na pasta do
Cemitério, coval número setenta e nove do talhão n.º dez. -----------------------------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 onze 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. -----------------------------------------

