
1/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------ACTA NÚMERO QUARENTA E SEIS--------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE QUATRO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E ONZE. ---- 

No dia quatro de Outubro 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, do Senhor José 

Fernando Valente Guimarães, Tesoureiro e do vogal Senhor Jacinto Álvaro 

Rodrigues. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente justificou a ausência do Vogal Senhor Luís Manuel 

Gonçalves dos Santos, por afazeres profissionais.----------------------------------------- 

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

OBRAS ZONA FRONTAL CEMITÉRIO/E.N.109. ------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que hoje começaram a ser 

arrancados os cepos das árvores cortadas na zona em título e que se iniciaram  
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igualmente hoje as obras de beneficiação da zona frontal do referido cemitério, 

que consiste na retirada do azulejo e colocação de reboco, granitos e pintura. 

O Senhor Presidente solicitou aos presentes para acompanharem as obras. --- 

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

VISITA À FREGUESIA PELOS ELEMENTOS DA ASSEMBLEIA DE 

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

O Senhor Presidente recordou os presentes que tal como ficou acordado na 

última Assembleia de Freguesia, no próximo dia oito do corrente mês e ano 

pelas catorze horas e trinta minutos vai ser efectuado a visita à Freguesia pelos 

elementos da Assembleia e que podendo, todos os elementos do executivo, 

devem acompanhar. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente pediu que os elementos do Executivo colaborassem na 

feitura de um programa para o itinerário, bem como os lugares a visitar. -----------  

Os presentes tomaram conhecimento e deram o seu acordo ao solicitado. -------- 

PASSEIO SÉNIOR – DIA SETE OUTUBRO. ------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente colocou em análise a coordenação dos autocarros para 

transporte dos Seniores, para o passeio em referência. --------------------------------- 

Os presentes trocaram ideias e foi decido por unanimidade que nos quatro 

autocarros como coordenadores, seriam os seguintes elementos do Executivo:  

Autocarro número um - Senhor José Borges, Secretário. -------------------------------- 

Autocarro número dois - Senhor José Guimarães, Tesoureiro.------------------------- 

Autocarro número três - Senhor Jacinto Álvaro, Vogal. ----------------------------------- 

Autocarro número quatro - Doutora Helena Coelho, Administrativa desta Junta.--

Os presentes indicaram para coordenadora do autocarro número quatro a 

funcionária desta Junta Carminda Venâncio, mas a mesma não se mostrou  
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disponível por razões pessoais ------------------------------------------------------------------ 

REDE SOCIAL DA FREGUESIA DE AVANCA. -------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que está agendada para o dia seis 

do corrente mês e ano, para as dezasseis horas, uma reunião no edifício sede 

desta Junta, da Rede em título a fim de se retomarem analise e partilha de 

apoios sociais, estando convidados a participar na referida reunião, a ASE, IPSS 

Santa Marinha, Conferência S. Vicente de Paulo, Professor José Augusto em 

representação da Escola EB-2,3 Egas Moniz, voluntariado Social da Freguesia e 

todos os elementos do Executivo, que desejarem estar presentes. ------------------- 

Os Presentes tomaram conhecimento e dão o seu acordo ao evento ---------------- 

CAMINHO DE ACESSO À ZONA MOINHOS-OUTEIRO DA BANDEIRA. ---------- 

O Senhor Presidente informou os presentes, que após troca de emails entre este 

Executivo e o senhor Vereador das Freguesia Doutor Diamantino Sabina, sobre 

o melhoramento e beneficiação do caminho em título, ficou decido que as obras 

ficam a cargo da Câmara Municipal de Estarreja. ------------------------------------------ 

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

IMAGEM – EUGÉNIO OLIVEIRA. -------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que fez diversas tentativas para 

contactar com a empresa em título, no sentido de solicitar a retirada das lonas 

expostas no expositor vertical colocado no espaço em frente ao edifício sede 

desta Junta, não o tendo conseguido. --------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, referindo o Senhor Presidente que vai 

insistir no sentido de contactar com a referida empresa e caso se confirme a 

impossibilidade no contacto, o Executivo presente entende que se deve arranjar 

outra empresa que proceda aquele e a outros serviços relacionados com a  
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execução de painéis/lonas e sua exposição. ------------------------------------------------ 

FICHA DE PARTICIPAÇÂO A SOLICITAR LIMPEZA DA VALA HIDRAULICA – 

RUA ANTÓNIO AUGUSTO CABRAL/RUA ESTRADA/RUA COMENDADOR 

ADELINO DIAS COSTA. -------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a ficha de participação apresentada na 

secretaria desta Junta, por Ana Teresa Lopes da Fonseca, residente na rua 

Jone Les Tours em Santa Maria da Feira, a qual, na qualidade de proprietária da 

exploração de mirtilos, sita na rua da Estrada (antiga estufa de seca de peles de 

coelho) solicitava “intervenção urgente no caminho que passa junto à referida 

exploração”, argumentando, que “o caminho ficou danificado com as chuvas do 

Inverno passado e as valetas não conseguem escoar o excesso de água que 

acumula no Inverno e que as plantas, são afectadas com o excesso de  água ”.-- 

Os presentes analisaram a situação identificada na participação e concluíram 

que a limpeza da referida vala não é da competência deste Executivo, pelo  que, 

a participação vai ser endereçada às Entidades oficiais competentes, as quais 

subentendem a referida matéria. --------------------------------------------------------------- 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA – SESSÃO DE VINTE E SEIS DE SETEMBRO 

DOIS MIL E ONZE. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente em conjunto com o Executivo presente, explanaram os 

assuntos tratados na Sessão da Assembleia em título, nomeadamente a 

presença de populares na mesma e a preocupação destes, em relação à 

Postura de Transito em vigor na rua Doutor António Abreu Freire. -------------------- 

Os presentes não tomaram qualquer posição, aguardando que as entidades 

competentes, a quem a Assembleia de Freguesia vai dar conhecimento, 

procedam a análise do assunto. ---------------------------------------------------------------- 
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PROTOCOLO MANUTENÇÂO PASSEIOS ENTRE CÂMARA MUNICIPAL 

ESTARREJA/JUNTA FREGUESIA. ------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes, que por escrito foi solicitado apoio 

financeiro, ao Senhor Vereador das Freguesias Doutor Diamantino Sabina, para 

melhoramento/manutenção de passeios da Freguesia, nomeadamente nos do 

centro cívico da Freguesia, ao qual aguarda resposta. ----------------------------------- 

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

LEMBRANÇAS PASSEIO SÉNIOR 2011. --------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente recordou aos presentes que estão ainda por entregar nesta 

Junta, os babetes encomendados à publiria, para serem distribuídos/oferecidos 

aos seniores que vão participar no passeio em título, mas que está a envidar 

esforços, no sentido de que os babetes sejam entregues nesta Junta a tempo de 

serem distribuídos no passeio. ------------------------------------------------------------------ 

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

REUNIÃO COMISSÃO MUNICIPAL DEFESA FLORESTA. ----------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes da forma como decorreu a reunião 

em título, ocorrida no dia vinte e três de Setembro do corrente ano, no Salão de 

reuniões do Edifício Paços do Concelho, explanando pormenorizadamente a 

situação do ponto único da reunião - Actualização da cartografia de risco 

incêndio florestal, (revisão do Plano Municipal de Defesa Florestal Contra 

Incêndios), lendo aos presentes a referida Acta, que está ainda sujeita a 

algumas correcções. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE - ALBINO REIS TRINDADE. ------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes, que o indivíduo identificado em  
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título se encontra empregado/com trabalho, pelo que apenas estará disponível  

para trabalhar nesta Junta, a favor da Comunidade, dois dias por semana, ou 

seja às quintas e sextas feiras, com a possibilidade de vir a prestar serviços 

noutros dias, dando à sexta feira informação nesse sentido, bem como de 

eventuais ausências. ------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e aceitaram o princípio da intenção da 

prestação do trabalho. ----------------------------------------------------------------------------- 

ASSISTENTE OPERACIONAL - COVEIRO – JOÃO ANTÓNIO PINHO. ------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes da reunião tida entre o Senhor 

Presidente e o funcionário desta Junta em título, realizado no edifício sede desta 

Junta em três de Outubro do corrente ano pelas dezassete horas, a qual teve 

como principal objectivo esclarecer os seguintes pontos: ------------------------- 

- O depósito de resíduos de obras por parte de estranhos no tradoz do cemitério. 

- Limpeza e cuidados a ter com a arrecadação do cemitério. --------------------------- 

- Situação/ manutenção material de limpeza ao serviço dos utentes do cemitério. 

- Abertura de sepulturas sem que os seus titulares/responsáveis tenham 

regularizado o pagamento das taxas de manutenção.-------------------------------------  

- Execução de obras em sepulturas por terceiros, sem prévia informação/pedido 

autorização à Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------

Os presentes tomaram conhecimento e acharam importantes e pertinentes os 

assuntos abordados na reunião, reconhecendo que é necessário pedir maior 

empenhamento e responsabilidade ao Coveiro. -------------------------------------------- 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA – CARMINDA VENÂNCIO. ------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a petição apresentada pela funcionária 

em título, a qual solicita ao Executivo alteração excepcional ao seu horário de  
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trabalho às quintas-feiras, passando nestes dias, apenas a trabalhar da parte da 

tarde, entre as treze e as vinte horas. --------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e analisando o pedido em questão, bem 

como o argumento apresentado e decidiram por unanimidade anuir a título 

excepcional ao pedido apresentado. ----------------------------------------------------------- 

VALES DE ADITAMENTO AOS TRABALHADORES CEI +.----------------------------- 

Considerando a frequência com que os trabalhadores do programa em título, 

solicitam dinheiro emprestado por conta, à Tesouraria desta Junta e o transtorno 

que provoca tal situação aos serviços de tesouraria, os presentes após uma 

análise, decidiram por unanimidade que a partir desta data cessam a recepção 

de vales relativos a empréstimos de dinheiro. ----------------------------------------------- 

IV ENCONTRO ANUAL DA REDE SOCIAL DE ESTARREJA. ------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que na sequência da informação 

dada por esta Junta ao CLAS, de que por ausência de meios não estaria 

representada no evento em título, foi contactado por responsáveis do CLAS, os 

quais solicitaram a revisão da posição do Executivo e reforçaram o pedido da 

presença desta Junta no encontro em título. ------------------------------------------------ 

Face à insistência, e considerando o facto de, das sete Freguesias apenas a de 

Avanca se encontrar ausente, os presentes reanalisaram o assunto e decidiram 

por unanimidade desenvolver esforços no sentido de fazer representar esta 

Junta de Freguesia, no encontro. -------------------------------------------------------------- 

APRESENTAÇÃO/LANÇAMENTO LIVRO “CRÓNICAS EM PROSA DE MAR E 

VERSO DE CORDEL” - CINE CLUBE DE AVANCA. ------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes, que hoje pelas dezoito horas e 

trinta minutos, estiveram em representação do Executivo, no lançamento do livro  
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em título, o próprio e o Secretário Senhor José Borges. --------------------------------- 

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

RELAÇÃO DE SÉNIORES DESPROTEGIDOS. ------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou aos presentes uma relação de dezanove 

seniores (pessoas com mais de sessenta e cinco anos) residentes na Freguesia, 

a viverem sozinhos e a necessitarem de apoio por parte de entidades 

vocacionadas para o efeito, obtida pelo Secretário, Senhor José Borges, a qual 

vai ser enviada à Divisão de Educação e Coesão Social da Câmara Municipal de 

Estarreja, no sentido de ser melhor avaliada e se proceder a intervenção julgada 

necessária junto dos seniores indicados. ----------------------------------------------------- 

O Senhor Secretário, referiu aos presentes que a recolha dos nomes dos 

seniores constantes da relação, foi feita no sentido de satisfazer o pedido verbal 

da Doutora Judite Silva da Divisão de Educação e Coesão Social, aquando da 

reunião de catorze de Julho do corrente ano.------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e vão dentro do possível, continuar a 

actualizar a referida listagem. --------------------------------------------------------------------  

ANÁLISE ECONÓMICA. -------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou aos presentes a análise dos pagamentos e 

receitas pendentes, sendo que o Tesoureiro, Senhor José Guimarães, deu 

explicações sobre valores que não foram ainda liquidados por não ter sido 

recebidas as verbas protocoladas com a Câmara Municipal de Estarreja, não 

havendo contudo incumprimentos ou outros, dignos de registo. ----------------------- 

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

HABITAÇÂO SOCIAL NÚMERO DUZENTOS E CINQUENTA E UM – RUA  

ASSOCIAÇÃO CAÇADORES E PESCADORES DE AVANCA. ------------------------ 
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O Senhor Presidente colocou à apreciação dos presentes o caso da falta de 

pagamento da renda da habitação em título, apresentando um dossiê com o 

registo do incumprimento.------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a situação e por unanimidade 

decidiram que até trinta e um de Agosto do corrente ano, data até a qual o casal 

viveu junto, o Senhor Joaquim Manuel Lopes Pinto, (Marido da Isabel Pinto) terá 

de pagar cinquenta por cento da renda da habitação e que a partir desta data, a 

renda terá de ser apurada de acordo com o rendimento auferido pela Senhora 

Isabel Alexandra Tavares Matos Pinto, colocando-se a possibilidade de 

renunciar ao contrato referente ao aluguer da referida habitação. --------------------- 

MERCADO JÚLIO NEVES-AVANCA. --------------------------------------------------------- 

Aluguer Loja Número Cinco. --------------------------------------------------------------------- 

Os presentes analisaram o pedido escrito apresentado na secretaria desta 

Junta, por Manuel Hilário Silva Branco, residente na rua Mãe de Água número 

noventa e um – Ovar, o qual solicitava que lhe fosse alugada a loja número 

cinco do Mercado em título. ---------------------------------------------------------------------- 

Os presentes analisaram o pedido e considerando que a referida loja se 

encontra vaga e não tem outros pretendentes, decidiram por unanimidade anuir 

ao solicitado, impondo como condições, que seja paga a renda fixa e mensal de 

vinte euros e que no início 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 do Mercado e todas as leis vigentes a que está 

sujeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aluguer Lojas Números Catorze e Quinze. -------------------------------------------------- 
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Os presentes analisaram o pedido escrito apresentado na secretaria desta 

Junta, por Maria Isabel Sousa Rodrigues Pinho, residente na Praceta Egas 

Moniz Lote dois número cento e setenta e um R/C Direito – Válega - Ovar, a 

qual solicitava que lhe fossem alugadas as lojas do referido Mercado números 

catorze e quinze, as quais não têm entre si, qualquer divisão. ------------------------- 

Os presentes analisaram o pedido e considerando que as lojas pretendidas se 

encontram vagas e não têm nesta data outros pretendentes, decidiram por 

unanimidade anuir ao solicitado, impondo como condições, que seja paga a 

renda fixa mensal de trinta euros e que no início da actividade proceda ao 

pagamento de cinquenta euros de “jóia”, devendo ainda cumprir todas as leis e 

regulamentos relativos aos produtos que vai comercializar nas referidas lojas, 

bem como o Regulamento do Mercado e todas as leis vigentes a que está 

sujeita. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Agrupamento Escolas E,B-2,3 Professor Doutor Egas Moniz – Avanca. ---------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o pedido escrito recebido do 

Agrupamento em título, para atribuição do subsídio relativos aos alunos do pré 

primária e primeiro ciclo. -------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e o Senhor tesoureiro vai analisar e ver da 

possibilidade de oportunamente fazer chegar o referido subsídio ao 

Agrupamento em título, cujo valor por aluno/ano é de seis euros. ---------------------  

ANAFRE – “Convocatória - Seminário - Formação SIADAP”.--------------------------- 

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

título, o qual convocava “os inscritos para participarem no Seminário a realizar 

no dia oito de Outubro do corrente ano, entre as nove horas e as doze horas e  
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trinta minutos, na Casa Municipal da Cultura – Coimbra”. O referido ofício trazia  

em anexo o programa e fazia alusão de que era fundamental a presença no 

Seminário em título, da funcionária desta Junta, Doutora Helena Coelho, no qual 

será entregue o certificado de formação. ----------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e anuíram por unanimidade pela inscrição 

da Doutora Helena Coelho no referido Seminário. ----------------------------------------- 

Rall - Aquisição de Mobiliário Administrativo. -----------------------------------------------  

O Senhor Presidente justificou aos presentes o pedido de proposta à Rall do 

fornecimento de  uma secretária simples, para a sala  biblioteca e internet, cujo o 

custo é de cento e setenta e oito euros e vinte cêntimos, acrescidos da taxa de 

IVA em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram pela aquisição da referida 

secretária, cujo preço é o indicado. ------------------------------------------------------------ 

JSD – Estarreja. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recepcionado da Juventude 

Social Democrática, o qual agradecia o apoio dado por este Executivo na 

Palestra “História Local da Freguesia de Avanca” ocorrida no dia vinte e quatro 

de Setembro do corrente ano. -------------------------------------------------------------------  

Os presentes tomaram conhecimento e registaram com agrado o 

agradecimento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Rotary Club de Estarreja. ------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes o convite endereçado,  

para a “palestra aberta á comunidade” subordinada ao tema “Justiça e 

Cidadania”, organizada pela Instituição em título, a qual conta com a presença 

do Doutor Marinho Pinto, Bastonário da Ordem dos Advogado e que se vai  
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realizar no auditório da Biblioteca Municipal de Estarreja, no dia seis de Outubro 

do corrente ano, pelas vinte e uma horas e trinta minutos. ------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade, foi decido fazer a 

inscrição do Senhor Presidente, com o objectivo de estar presente na referida 

palestra. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Resposta ao pedido da Máquina Varredora da Câmara Municipal de Estarreja. – 

O Senhor Presidente leus aos presentes o email recebido do Doutor Abílio 

Silveira, Vice Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, o qual sobre o 

assunto em título, referia que não era possível a cedência do equipamento a 

esta Junta, “por estar ocupado com o planeamento efectuado e que o 

equipamento em causa é antigo (tem mais de nove anos e com enorme 

desgaste e custo elevado de manutenção/reparação) ”. Justificando ainda que o 

seu consumo é enorme, estando o Município a aguardar a chegada de novo 

equipamento, justificando desta forma o facto da maquina varredora não se ter 

deslocado a esta Freguesia para proceder à limpeza nos arruamentos, 

nomeadamente no núcleo central da Freguesia. ------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o conteúdo do email e 

lamentaram a resposta, pois a máquina varredora foi vista por repetidas e 

seguidas vezes por elementos deste Executivo, a proceder à limpeza de ruas da 

Freguesia de Beduíno, principalmente na Estrada Nacional número cento e 

nove. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conselho Municipal de Segurança – Convocatória. --------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes a Convocatória para a 

reunião ordinária, que terá lugar no dia treze de Outubro do corrente ano, pelas 

catorze horas e trinta minutos nos Paços do Concelho de Estarreja, bem como a  
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ordem de trabalhos da mesma, lendo também o conteúdo da Acta da reunião do 

mesmo Conselho de dezasseis de Julho de dois mil e dez. ----------------------------- 

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

Email/convite da Associação Cultural e Recreativa dos Amigos das Povoas.------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite endereçado pela 

Associação em título, para a assinatura de constituição da Associação das 

Colectividades e Associações do Concelho de Estarreja e da Federação das  

Colectividades do Distrito de Aveiro a realizar nas instalações da Câmara 

Municipal de Estarreja no dia catorze de Outubro do corrente ano pelas 

dezasseis horas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e em princípio este Executivo não se fará 

representar por indisponibilidade. -------------------------------------------------------------- 

“I Jornadas da Informação” – Biblioteca Municipal de Estarreja. ----------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email que versava sobre o assunto em 

título e cujo evento se realizará no dia seis de Outubro do corrente ano, pelas 

nove horas e quinze minutos. -------------------------------------------------------------------- 

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

Email da DESTAC - Associação para o Desenvolvimento do Centro Urbano de 

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

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

título, a qual solicitava a este Executivo, colaboração no sentido de permitir que 

fossem afixados nos Mupis desta Junta de Freguesia, cartazes alusivos aos 

Festival Gastronómico “Sabores do Forno” que vai decorrer entre os dias cinco e 

nove de Outubro do corrente ano no Concelho de Estarreja. --------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento entendendo por unanimidade anuir ao  
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solicitado. O Senhor Presidente referiu que atendendo à proximidade das datas,  

havia já dado resposta positiva via email, sendo que a referida Associação 

informou prescindir este ano dos Mupis e agradeceu a disponibilidade 

manifestada. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sepulturas - Covais números oitenta e três e oitenta e quatro do Canteiro 

número dez. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Executivo deliberou a concessão do Coval registado com o número oitenta e 

três e a concessão do coval contíguo a este, registado com o número oitenta e 

quatro, ambos do Canteiro número dez do Cemitério da Junta de Freguesia de 

Avanca, para sepulturas perpétuas. ----------------------------------------------------------- 

O Coval número oitenta e três, no valor de dois mil e trezentos euros e o Coval 

número oitenta e quatro no valor de quatro mil euros, (concessão segunda 

sepultura em nome mesmos titulares) ambos do Canteiro número dez do 

Cemitério da Junta de Freguesia de Avanca, para sepulturas perpétuas.------------ 

O coval número oitenta e três, ficou registado com o Alvará número seiscentos e 

trinta e dois e o Coval número oitenta e quatro registado com o Alvará número 

seiscentos e trinta e três, ambos a favor dos seguintes: --------------------------------- 

Ana de Pinho Afonso com o NIF cento e cinquenta e nove milhões, setecentos e 

noventa e oito mil, novecentos e trinta, Vera Lúcia de Pinho Reis Simões, com o 

NIF duzentos e vinte e quatro milhões, novecentos e sete mil, setecentos 

setenta e oito, ambas residentes na rua da Rainha número trinta e nove Avanca. 

António Manuel de Pinho Reis, com o NIF duzentos e onze mil oitocentos e vinte 

e um, residente na rua da Escola número vinte em Avanca. ---------------------------- 

E de Maria Amélia de Pinho Reis Afonso, com o NIF cento e noventa e seis  
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milhões, duzentos e vinte quatro mil, oitocentos e sessenta e um, residente na 

rua do Pinhal número quatrocentos e setenta e um em Loureiro - Oliveira de 

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

Os documentos de suporte à presente deliberação ficam arquivados na pasta do 

Cemitério, nos seus respectivos covais e canteiro. ---------------------------------------.  

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, zero e uma 

hora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


