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------------------------------ACTA NÚMERO QUARENTA E NOVE------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSEIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E 

ONZE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No dia dezasseis de Novembro de dois mil e onze, nesta Vila de Avanca, no 

Salão Nobre do 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 dos 

Vogais, Senhor Luís Manuel Gonçalves dos Santos e Senhor Jacinto Álvaro 

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

Antes do inicio dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da 

reunião anterior. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

PRESENÇA DA TÉCNICA SUPERIOR ADMINISTRATIVA. ---------------------------- 
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O Senhor Presidente justificou a presença da técnica superior administrativa 

desta Junta, Doutora Helena Coelho, com o facto de se inteirar das possíveis 

alterações a efectuar nos modelos do regulamento e requerimento apresentados 

para aprovação nesta reunião. ------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e concordaram por unanimidade com a 

presença da referida técnica, bem como com a justificação apresentada, 

salientando o interesse e disponibilidade da mesma. ------------------------------------   

REGULAMENTO DE OBRAS EM JAZIGOS OU SEPULTURAS DO CEMITÉRIO 

DE AVANCA. -----------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente apresentou aos presentes para apreciação, análise e 

votação, o conteúdo do Regulamento em título, destinado a disciplinar as obras 

realizadas no cemitério, bem como o procedimento dos concessionários e 

empreiteiros envolvidos nas mesmas. --------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente justificou a necessidade de regulamentar os trabalhos 

produzidos pelos empreiteiros no cemitério, por com frequência se verificar a 

execução dos mesmos, sem conhecimento/autorização do Executivo, 

verificando-se também, que após a realização dos trabalhos, deixam no 

cemitério inertes resultantes das obras realizadas. ----------------------------------------  

Os presentes tomaram conhecimento, apreciaram e analisaram o referido 

regulamento em todo o seu conteúdo e artigos, corroboram em tudo que consta 

no mesmo e por unanimidade, votaram favoravelmente a sua aprovação.---------- 

O regulamento, de acordo com o seu artigo décimo segundo, entrará em vigor 

oito dias após a sua aprovação. --------------------------------------------------------------- 
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REQUERIMENTO UTILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE INSTALAÇÕES DOS 

EDIFICIOS DA JUNTA FREGUESIA. --------------------------------------------------------- 

Constatando-se que frequentemente é solicitado à Junta de Freguesia por 

Associações, Instituições e particulares, salas e outros espaços, para a 

realização de eventos (cursos, reuniões, palestras, actividades físicas), o Senhor 

Presidente apresentou aos presentes para apreciação e votação, a proposta de 

requerimento destinado a ser preenchido aquando da solicitação de cedência 

temporária de espaço, para efeitos de registo, controlo e um melhor 

funcionamento, com o objectivo de evitar sobreposição. --------------------------------- 

Os presentes analisaram e apreciaram o requerimento, sendo que o Senhor 

Secretário sugeriu que fosse acrescentada a frase “em representação”, que 

mereceu a concordância unânime dos presentes, bem como a sua aprovação. -- 

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

Câmara Municipal de Estarreja. ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o convite recepcionado via 

email do chefe de gabinete de apoio ao Presidente, Engenheiro Adolfo Vidal, 

para a reunião sobre o “Documento Verde do Governo para a Reforma da 

Administração Local”, a ter lugar no dia dezoito de Novembro, pelas dezassete 

horas e trinta minutos no Auditório da Biblioteca Municipal - Estarreja. -------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, ficando decido que o Senhor Presidente 

vai estar presente, podendo igualmente comparecerem os elementos do 

Executivo que o desejarem. ---------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja - Gabinete de Comunicação, Relações Públicas 

e Turismo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o convite recebido por 

email do Gabinete em titulo, para assistir ao lançamento do número cinco da 

Revista “Terras de Antuã – Histórias e Memórias do Concelho de Estarreja”, a  

realizar no dia dezanove de Novembro do corrente ano, pelas dezassete horas 

no Salão Nobre dos Paços do Concelho. ----------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, ficando à consideração de cada elemento 

do Executivo, bem como dos compromissos já tomados, a presença no evento. - 

Câmara Municipal de Estarreja – CLDS-Contrato Local de Desenvolvimento 

Social. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o convite recepcionado por 

email da Instituição em referência, para participar na palestra/debate “À 

conversa sobre… Os Idosos e os seus Direitos”, a realizar no dia trinta de 

Novembro do corrente ano, pelas catorze horas e trinta minutos na Biblioteca 

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

Os Presentes tomaram conhecimento e vão ver da possibilidade para estar 

presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja. ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o convite recebido por 

email do Senhor Presidente da Câmara em título, para a tertúlia “Gentes da 

Nossa Terra… sobre Fernando Assis Pacheco” a realizar no dia trinta de 

Novembro do corrente ano pelas vinte e uma horas e trinta minutos, na 

Biblioteca Municipal de Estarreja. -------------------------------------------------------------- 

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

Câmara Municipal de Estarreja – Rede Social de Estarreja – Divisão de 

Educação e Coesão Social. --------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email recebido da 

Divisão em título, que em anexo trazia o programa do “Workshop sobre Pessoas 

portadoras de deficiência e o seu dia-a-dia”, e ficha de inscrição para o mesmo,  

que se vai realizar no dia sete de Dezembro do corrente ano nas instalações do 

Auditório da Biblioteca Municipal de Estarreja, com início às catorze horas. ------ 

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

Câmara Municipal de Estarreja - Atribuição Subsídio Iluminação Natal. ------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email recebido do 

Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, que informava ter a 

Câmara Municipal de Estarreja atribuído a esta Junta de Freguesia, o subsídio 

de oitocentos euros para a iluminação de Natal referente ao corrente ano. -------- 

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

Câmara Municipal de Estarreja – Vereador das Freguesias. ---------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email de Pedro Matos, reenviado pelo 

Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, que se reportava a 

alteração do abrigo e local da paragem de autocarros, sito em Boca do Monte – 

Avanca. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente recordou os presentes, que efectivamente o Executivo 

esteve presente no actual local da paragem e que foi sugerido transferir o abrigo 

para outro local, mas que a responsabilidade e decisão cabem à Comissão 

Municipal de Trânsito e não depende desta Junta/Executivo. -------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e corroboram com o referido. ---------------- 

“O Jornal de Estarreja”. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o ofício recebido do Jornal 

em título, o qual informava que como habitualmente, iria dedicar algumas  
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páginas à época do Natal e pedia ao Executivo colaboração, no sentido publicar 

uma mensagem Natalícia. ----------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade fazer 

publicar uma mensagem no tamanho equivalente a um quarto de página, a preto 

e branco, com o custo de sessenta euros, acrescidos da taxa de IVA. -------------- 

Centro Paroquial e Social de Santa Marinha de Avanca. --------------------------------  

O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes o ofício recebido da 

Instituição em título, que informava estar no âmbito do POPH a ministrar no 

curso denominado “Intervenção Familiar e Comunitária” destinado a 

beneficiários da prestação de Rendimento Social de Inserção, o qual prevê  um 

período de prática em contexto de trabalho real de trabalho  e solicitava a este 

Executivo anuência para a frequência de três formadas no estágio a iniciar no 

dia dezassete de Novembro e fim no dia vinte e três de Dezembro do corrente 

ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, apreciaram o pedido e anuíram por 

unanimidade ao mesmo, idealizando um plano de trabalho para as formandas e 

o Senhor Presente solicitou o envolvimento dos presentes no sentido de 

acompanhar o referido estágio. ----------------------------------------------------------------- 

Comarca do Baixo Vouga – Serviços do Ministério Público de Estarreja – Secção 

de Processos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o Comunicado de 

Despacho, relativo a António José da Silva Oliveira, residente na rua de Baluarte 

número catorze em Avanca, o qual determina o cumprimento da prestação de 

trinta horas de serviço de interesse público nesta Junta de Freguesia. -------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento e decidiram que os serviços da secretaria 

devem contactar o cidadão em causa, a fim de com ele se marcar uma reunião 

nesta Junta e decidir o horário, bem como os trabalhos a levar a efeito. ----------- 

ILUMINAÇÃO DE NATAL NO CENTRO CÍVICO E LARGO ÁGUA LEVADA. ----- 

O Senhor Presidente colocou aos presentes a proposta verbal, para também 

este ano se levar a efeito a iluminação de natal nos lugares já habituais e 

identificados em título.------------------------------------------------------------------------------ 

O Executivo presente teceu considerações sobre o assunto em título e 

consciente das actuais dificuldades económicas que o País e a Sociedade 

atravessam, entende por unanimidade que se deve manter a já tradicional 

iluminação de Natal, embora de formato modesto e de menor custo em relação 

aos anteriores anos. -------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, os presentes por unanimidade decidiram solicitar orçamentos para 

análise e decisão. ----------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTA DE SOARES RESENDE & COSTA - DEMOLIÇÃO E 

CONSTRUÇÃO MURO. --------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes a proposta/orçamento para 

a demolição da casa (velha da Arménia) situada na intercepção da Rua Padre 

Manuel Silvão com a rua Nova – Avanca, bem como da construção do muro de 

vedação a confinar com os referidos arruamentos e passeio, no valor de quatro 

mil setecentos e quarenta e oito euros, acrescidos da taxa de IVA em vigor. 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade que os 

trabalhos sejam executados, pela firma e valor indicado na proposta. --------------- 

AUSÊNCIA DO VOGAL LUIS SANTOS. ----------------------------------------------------- 
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O Vogal Senhor Luís Santos ausentou-se, eram vinte e três horas e trinta 

minutos, justificando o facto por ter inadiáveis compromissos profissionais.-------- 

DEVOLUÇÃO INQUÉRITO RESÍDUOS PRODUZIDOS NO CEMITÉRIO. --------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que foi preenchido e devolvido o 

Inquérito sobre resíduos produzidos no cemitério à entidade solicitante - Divisão 

de Saúde Ambiental e Ocupacional, da Direcção - Geral de Saúde. ----------------- 

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

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA AMIGOS DE RAOUL FOLLEREAU. ----------------  

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

título, o qual trazia em anexo catálogo de postais de boas festas de natal e 

solicitava apoio para a referida Associação. ------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram dar um 

donativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EXPEDIENTE. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada sequência de despacho a atestados e outros documentos da 

competência do Executivo da Junta de Freguesia. ---------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos às zero horas e 

dez 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. ----------------------------------------- 


