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----------------------------ACTA NÚMERO QUARENTA E OITO--------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E ONZE. --No dia dois de Novembro 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, com afazeres profissionais. ------------------------------------Antes do inicio dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da
reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. -----------------------------------------------------------
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Câmara Municipal de Estarreja - Gabinete de Apoio ao Presidente. -----------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido do Gabinete em título,
o qual focava os diversos assuntos abordados na reunião do Conselho Municipal
de Segurança, realizado em treze de Outubro do corrente ano e no âmbito da
sua competência, fazia recomendações, uma das quais, às Juntas de Freguesia
do concelho, no sentido de procederem à sistematização de informação sobre
ilícitos e periodicamente informarem a GNR local, para apoio à investigação e
actuação desta autoridade.----------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, referindo estarem já a proceder como
recomendado. ---------------------------------------------------------------------------------------Divisão de Equipamento e Vias – Subunidade Administrativa de Obras
Municipais.------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o ofício recebido da
Divisão em título, que tinha como assunto “ Sinalização no centro cívico de
Avanca” e versava sobre a sinalização vertical colocada no centro cívico de
Avanca, nomeadamente na rua Santa Marinha e rua da Nestlé, referindo-se à
proibição de circulação a viaturas pesados de mercadorias (excepto os de
recolha RSU). ---------------------------------------------------------------------------------------O referido ofício, esclarecia ainda, que nas ruas com sinalização (só num
sentido) de que na categoria de pesados de carga, apenas é permitida a
circulação dos veículos afectos à RSU, podendo circular os veículos pesados de
transporte de passageiros, “sem incorrer em infracção viária” e solicitava que
fosse divulgada na sede da Freguesia a informação constante do referido ofício.
Os presentes tomaram conhecimento e decidiram divulgar o assunto em
questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Divisão da Cultura e Eventos – Sector de Animação Cultura e Eventos. -----------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido do Sector em título,
bem como o ofício anexo, que versava sobre a “Tradição de Natal Mais Criativa
de Portugal”.-----------------------------------------------------------------------------------------Os presentes analisaram o conteúdo dos ofícios e no contexto das raízes do
Natal em Avanca, entendem que poderão ser consideradas tradicionais e
normais dentro espírito natalício, pelo que não haverá fortes motivos para
apresentar qualquer tipo de candidatura ou descrição. ----------------------------------Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Turismo - Exposição de
Fotografia. -------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o convite recebido do Gabinete em
título, para a inauguração da exposição de fotografia “Olhares Distantes”
realizada hoje, dia dois, pelas dezoito horas na Biblioteca Municipal de Estarreja.
Os presentes tomaram conhecimento e face à escassez de tempo e ao facto do
convite ter sido recebido muito próximo da data do evento, não foi possível
agendar e fazer representar o Executivo. ---------------------------------------------------Rede Social de Estarreja – Divisão de Educação e Coesão Social. -----------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Divisão em título,
que em anexo trazia questionário de avaliação relativo ao IV Encontro Anual da
Rede Social e solicitava o seu preenchimento e devolução até ao dia sete do
corrente mês e ano. -------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram e trocaram impressões sobre
o evento e oportunamente será preenchido e devolvido o questionário. ------------Rede Social de Estarreja – Divisão de Educação e Coesão Social – Aniversário
Centro Social e Paroquial de S. Miguel de Fermelã. --------------------------------------
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O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Divisão em título o
qual reencaminhava o email/convite para a comemoração do vigésimo sétimo
aniversário do Centro Social e Paroquial de S. Miguel de Fermelã, agendado
para o dia vinte e três de Outro de corrente ano com início às nove horas e trinta
minutos, com missa na Igreja de Fermelã. --------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e agradecem o convite, mas verificandose que o convite foi recebido próximo da data do evento, não se tornou possível
agendar a possibilidade de o Executivo se fazer representar. -------------------------Rede Social de Estarreja - Divisão de Educação e Coesão Social - Pedido Apoio
Recuperação Habitação. -------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Divisão em título,
que informava que a Senhora Maria Tavares Ferreira, residente na rua do
Gonde – Avanca, havia solicitado aquela Divisão, ajuda no sentido de arranjar o
telhado da sua casa, por o mesmo deixar passar a chuva. -----------------------------Mais informava, que ia solicitar à Senhora Maria Tavares, para se deslocar a
esta Junta de Freguesia, no sentido de serem obtidas mais informações e
melhor analisar a situação reclamada, propondo, que se tal se justificar, a
referida Senhora poderá ser apoiada pelo projecto “Habitação Freguesias”. ------Os presentes tomaram conhecimento e manifestaram a sua total disponibilidade,
no sentido de estudar e procurar resolução para o caso apresentado, ficando
contudo, a aguardar a vinda a esta Junta, da interessada. -----------------------------Pedido de Colaboração TVI. --------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido de Liliana Pacheco,
que em representação do programa “ A Tarde é Sua” a emitir pela TVI, solicitava
ao Executivo informação sobre histórias de vida de residentes na Freguesia, tais
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como, alguém que tendo passado por dificuldades, tenha conseguido “dar a
volta por cima” e possa testemunhar e servir de exemplo. ----------------------------Os presentes tomaram conhecimento e vão fazer contactos com pessoas, cujas
suas vidas e dificuldades passadas, se enquadram com o que é solicitado, a fim
de as indicar à entidade solicitante. -----------------------------------------------------------Presidência do Conselho de Ministros – Gabinete do Ministro Adjunto e dos
Assuntos Parlamentares. ------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes o ofício recebido do
Gabinete em título, cujo conteúdo versava sobre o Documento Verde da
Reforma da Administração Local e apelava aos órgãos autárquicos da Freguesia
e do Município, para contribuir “para esta reforma na exacta medida do
reconhecimento da mesma e como meio ao serviço da consolidação da
autonomia das freguesias e como etapa nuclear no sentido de uma continuidade
de políticas e de meios para as autarquias locais”. ---------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram aguardar pela forma como o
Município vai organizar o processo em causa. ---------------------------------------------Direcção-Geral de Saúde – Divisão de Saúde Ambiental e Ocupacional. ---------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Divisão em título,
que trazia em anexo inquérito sobre resíduos produzidos em cemitérios e
convidava esta Junta de Freguesia a participar no levantamento que a DirecçãoGeral de Saúde se encontra a efectuar, sobre os resíduos produzidos em
cemitérios, solicitando o preenchimento e devolução do referido inquérito. -------Os presentes tomaram conhecimento e irão colaborar no preenchimento do
inquérito a fim de o devolver à Divisão em referência. -----------------------------------Comissão de Festas em Honra de Santa Luzia - Avanca. -------------------------------
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O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Comissão em título
o qual solicitava apoio para levar a efeito o programa dos festejos em honra de
Santa Luzia, para este ano. --------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade atribuir o
subsídio de cem euros. ---------------------------------------------------------------------------Proposta Prestação de Serviços por Telma Correia. -------------------------------------O Senhor Presidente leu e explicou aos presentes a proposta recebida de Telma
Correia, mestre em História e Património, variante Arquivos Históricos,
licenciada em História, que se disponibiliza e propõe dar continuidade ao
projecto que incide sobre “Avanca e os seus Autarcas” com a remuneração
mensal de setecentos e cinquenta euros, durante sete meses. -----------------------Os presentes tomaram conhecimento e analisaram a proposta, decidindo por
unanimidade aceitar a proposta apresentada e que deveria iniciar o projecto em
Janeiro do próximo ano de dois mil e doze. -------------------------------------------------O Senhor Presidente em nome do Executivo, vai oportunamente entrar em
contacto com a Doutora Telma Correia, a fim de indicar detalhes e dar
informação sobre o decidido. -------------------------------------------------------------------FICHA DE PARTICIPAÇÃO - PEDIDO DE CEDÊNCIA SALÃO NOBRE. ----------O Senhor Presidente leu aos presentes a ficha de participação apresentada nos
serviços de secretaria desta Junta, na qual Olívia Rebelo, residente na rua
Francisco N. Teixeira, número oitenta - Estarreja, solicitava a cedência do Salão
Nobre desta Junta, para nele, no dia quatro de Novembro do corrente ano, pelas
dezoito horas e trinta minutos, levar a efeito uma palestra sobre nutrição. ---------Os presentes tomaram conhecimento e anuíram por unanimidade ao solicitado.
REDE SOCIAL DA FREGUESIA. ---------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente informou os presentes que hoje, esteve presente e a
representar a Junta de Freguesia na reunião da rede em título, sendo que
presentes estiveram; representes do Centro Paroquial e Social de Avanca e da
Conferência S. Vicente de Paulo, sendo que os assuntos abordados, basearamse no IV encontro da Rede Social de Estarreja. -------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -----------------------------------------------------ABATE ÁRVORES COLOCADAS PASSEIO JUNTO À CAIXA GERAL DE
DEPÓSTOS (Rua da Nestlé). ------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com o planeado e
previsto, técnicos da Câmara Municipal de Estarreja procederam hoje ao abate
das árvores colocadas no passeio, na Rua da Nestlé, junto à Caixa Geral de
Depósitos Avanca. ---------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e sendo que ficaram por arrancar os
cepos das árvores, aguardam que oportunamente sejam arrancados e
efectuadas as obras de requalificação do referido passeio, bem como dos
lugares para estacionamento. Concluindo, que a obra depois de executada,
beneficiará não só o espaço, mas também os utentes. ----------------------------------COMISSÃO DO MONUMENTO EMACULADO CORAÇÃO DE MARIA. -----------O Senhor Presidente colocou aos presentes o pedido verbal formulado pelo
Senhor Carlos Pinto, um dos elementos da comissão do monumento em título,
que apresentou ao Executivo proposta para que fosse feito um passeio de
acesso ao monumento, entre este e a Estrada Nacional número cento e nove.--Os presentes analisaram o pedido e por unanimidade concluíram que o passeio
a ser autorizado será executado na perpendicular ao monumento, entre este e a
rua dos Pereiros, tomada de posição que será transmitida ao requerente. ---------
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ACESS - Avanca. ----------------------------------------------------------------------------------Os presentes trocaram impressões sobre a comemoração do décimo aniversário
da ACESS, ocorrido no dia vinte e um do passado mês de Outubro na sede da
empresa em título, onde estiveram em representação deste Executivo, o Senhor
Presidente, o Senhor Secretário e o Vogal senhor Jacinto Álvaro. -------------------O Executivo presente, manifestou-se agradado com o convite, bem com a forma
como decorreu o evento. -------------------------------------------------------------------------DIA DE FINADOS. -----------------------------------------------------------------------------.---Os presentes analisaram a forma como decorreu o dia de finados, no Cemitério
de Avanca, ontem dia um de Novembro, que fez bom tempo, com sol e
concluíram terem as cerimónias decorrido dentro da normalidade e que em
nome desta Junta de Freguesia, foram homenageados o Professor Doutor Egas
Moniz, Domingos “da Laura”, José Virgílio Rodrigues e Júlio Neves, com
colocação de ramos de flores nas sepulturas (Capela Jazigo Júlio Neves). -------CEMITÉRIO. ----------------------------------------------------------------------------------------Limpeza. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente expôs aos presentes e trocou impressões sobre a forma
como se está a proceder à limpeza da arrecadação e da garagem do cemitério,
pelos trabalhadores do “CEI+” e solicitou a colaboração dos presentes, no
sentido de providenciarem também, para que se mantenham limpos e
conservados aqueles espaços. -----------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e irão colaborar para melhorar e manter a
limpeza dos referidos espaços. ----------------------------------------------------------------Contrato de promessa de concessão perpétua de coval. ------------------------------Foi celebrado contrato de promessa de concessão perpétua de sepultura, coval
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número sessenta e dois, do canteiro número dez, a favor de Júlio de Andrade
Ribeiro, residente na rua Peneda/Porto Tonce, número noventa e três – Avanca,
pelo valor de dois mil euros, com o pagamento em duodécimos mensais de
quinhentos euros, a ser pago até ao dia seis de cada mês. ----------------------------Conforme consta da sexta cláusula do contrato, o Alvará será emitido após a
integral liquidação do valor do coval. ---------------------------------------------------------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 vinte e três
horas e cinquenta 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. -----------------------------------------

