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---------------------------------ACTA NÚMERO CINQUENTA---------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE SEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E ONZE. ------No dia seis de Dezembro de dois mil e onze, nesta Vila de Avanca, no Salão
Nobre do Edifício Sede da Junta de Freguesia, pelas catorze 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. -----------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------O Senhor Presidente justificou a antecipação desta reunião no que diz respeito
ao horário, devido a compromissos assumidos no período da noite, por parte de
alguns elementos do Executivo, sendo que o Executivo presente, concordou por
unanimidade com antecipação do horário desta reunião. -------------------------------O Senhor Presidente justificou também a presença nesta reunião, da Técnica

2/13

Superior Administrativa desta Junta, Doutora Helena Coelho, pelo facto de se
irem analisar e propor alterações a alguns documentos, que poderão ser assim
mais facilmente corrigidos e elaborados por a mesma. ----------------------------------Os presentes não colocaram qualquer oposição, antes pelo contrário,
concordaram unanimemente com a presença da Técnica, que assim, poderá
desta forma melhor inteirar-se das questões da Junta, bem como, dar
seguimento à correspondência mais urgente. ----------------------------------------------OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2012. ------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes as Opções do Plano e
Orçamento para o ano de dois mil e doze, esclarecendo com pormenor, todas as
suas rubricas inseridas no mesmo. -----------------------------------------------------------Os presentes apreciaram e analisaram as referidas opções do Plano e
Orçamento, trocaram entre si impressões, sendo de seguida colocados a
votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------Todos os documentos que integram o Plano e Orçamento para o ano de dois mil
e doze, foram aprovados por unanimidade dos presentes. -----------------------------Estes documentos serão enviados à próxima Assembleia de Freguesia para
discussão e aprovação. --------------------------------------------------------------------------PROPOSTA PARA ACTUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS
PARA O ANO DE DOIS MIL E DOZE. -------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou por escrito, leu e colocou à disposição dos
presentes a proposta de actualização da Tabela de Taxas em título, que se
transcreve; -------------------------------------------------------------------------------------------“ACTUALIZAÇÂO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS PARA O ANO DE
DOIS MIL E DOZE. --------------------------------------------------------------------------------
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Proponho ao Executivo, a alteração das taxas e licenças em vigor: A
actualização tem por base, o cálculo actualizado dos custos da taxa de acordo
com a Legislação/Regulamento já aprovado, com a alteração do valor das taxas
actualizadas conforme explicitado no anexo. -----------------------------------------------Como se pode verificar trata-se, na sua maioria, de um pequeno ajustamento de
valores e acrescentar rubricas que não estavam devidamente enquadradas. ----Também se pode verificar que nos canídeos/gatídeos e no mercado não se
propõem qualquer tipo de alteração. --------------------------------------------------------Nos serviços administrativos, apenas algumas taxas sofreram ajustamentos de
valores conforme actualização de legislação. --------------------------------------------No cemitério, as alterações mais acentuadas foi na concessão de sepulturas
perpétua, este ajustamento tem em consideração a procura, o espaço que se
torna reduzido, a não ser obrigatório a aquisição de sepulturas e em particular,
ao arranjo feito após a sua aquisição, sabendo que o Regulamento do Cemitério
apenas obriga a colocação de uma pequena pedra de mármore/granito, com 10
cm de espessura (máxima). ---------------------------------------------------------------------Trocadas impressões entre os presentes, a proposta para actualização das
taxas e licenças foi aprovada por unanimidade, ficando também aprovado enviar
esta proposta à próxima Assembleia de Freguesia para sua discussão e
aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÂO DE BOLSA DE ESTUDO AO ENSINO
SUPERIOR. -----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes uma proposta do
Regulamento em título, explicando que o mesmo tem como pretensão, minimizar
as dificuldades dos agregados familiares mais carenciadas, com candidatos ao
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ensino superior, mais dotados e residentes em Avanca, lembrando que o
presente Regulamento já há bastante tempo estava preconizado pelo Executivo,
faz parte do seu programa e sua implementação é oportuna/necessária, dado o
agravamento das condições sócio económicas que se faz sentir.---------------------Os presentes, que já haviam trocado impressões sobre o referido regulamento,
analisaram o mesmo e sugeriram algumas pequenas alterações, as quais foram
aceites por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------Colocado o Regulamento à votação, mereceu o mesmo, aprovação por
unanimidade do Executivo presente. Ficou também aprovado, enviar o referido
regulamento à próxima Assembleia de Freguesia, para discussão e aprovação
FURTO NO CEMITÉRIO DA FREGUESIA. -------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a comunicação elaborada e apresentada
na secretaria desta Junta, pelo Coveiro, Senhor João António Carvalho de
Pinho, a qual referia que na noite de cinco para seis (de ontem para hoje) do
corrente mês e ano, desconhecidos por meio de escalamento dos muros,
entraram no cemitério e furtaram duas estatuetas em liga de bronze, com cerca
de um metro de altura cada uma. Uma da sepultura número sessenta e cinco do
canteiro número cinco, da qual é titular o Senhor Armando da Costa Matos,
residente na rua Circunvalação de Roçomil número sessenta, Avanca e a outra,
da sepultura número dezassete, do canteiro número seis, da qual é titular o
Senhor Júlio Azevedo Reis, residente na rua Padre Salvador Terra número
noventa e sete – Avanca, sendo calculado o valor total das duas estatuetas
furtadas, em cerca de dois mil e quinhentos euros. ---------------------------------------A comunicação, referia também, que a solicitação do coveiro, João Pinho,

elementos da GNR do Posto de Avanca, compareceram no cemitério, hoje,
cerca das nove
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horas e procederam à recolha de dados e eventuais vestígios deixados pelos
assaltantes. ------------------------------------------------------------------------------------------O Secretário, Senhor José Borges, confirmou a comunicação e informou os
presentes que a GNR iria elaborar a participação da ocorrência para o Tribunal,
não havendo necessidade dos lesados se deslocarem ao Posto da GNR e
informou também que os lesados já estavam informados do sucedido. ------------Os presentes tomaram conhecimento, manifestaram preocupação, apreensão e
impotência perante estas situações, tanto mais, que ainda em Julho, do corrente
ano, o cemitério foi alvo de furto idêntico. ---------------------------------------------------“13º CONGRESSO DA ANAFRE – PORTIMÃO. ------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes, que tal como estava decido, ele,
em representação deste Executivo esteve presente no Congresso em título,
ocorrido em Portimão, nos dias dois e três de Dezembro do corrente ano,
acompanhado do Tesoureiro, Senhor José Guimarães e informou os presentes
pormenorizadamente dos assuntos ali tratados e discutidos, referindo que o
tema denominante, ali discutido, foi o “Documento Verde da Reforma da
Administração Local”. -----------------------------------------------------------------------------Os presentes, ouviram com interesse e tomaram conhecimento. --------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------Centro Novas Oportunidades – Jantar dos Amigos do CNO 2011 --------------------.
O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Instituição em título,
o qual convidava o Executivo para o “lll Encontro dos Amigos do CNO” a levar a
efeito no complexo desportivo da Associação Atlética de Avanca, no dia sete do

corrente mês e ano pelas vinte horas, cujo o prazo para as inscrições é até ao
dia cinco de Dezembro.---------------------------------------------------------------------------6/13

Os presentes tomaram conhecimento e devido a compromissos já anteriormente
assumidos, não se torna possível fazer representar o Executivo no referido
jantar, transmitido à Entidade da deliberação tomada com o respectivo
agradecimento. -------------------------------------------------------------------------------------Bombeiros Voluntários de Estarreja – “Ceia de Natal da Família dos Bombeiros”.
O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida dos Bombeiros em
título, a qual fazia o convite a este Executivo para a Ceia de Natal em título, a
realizar nas instalações daqueles Bombeiros, no dia dezasseis do corrente mês
e ano, pelas dezanove horas.-------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e referem que nessa mesma data ocorrem
outros eventos para os quais já se comprometeram, nomeadamente para a festa
de Natal da comunidade escolar, que vai ocorrer no Centro Paroquial de
Avanca, indo contudo ver da possibilidade de fazer representar o Executivo.-----Na impossibilidade será efectuado o respectivo agradecimento e a deliberação
tomada. -----------------------------------------------------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA ----------------------------------------------------Sector de Recursos Humanos da Divisão Administrativa e Jurídica. ----------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recepcionada da Divisão em
título, a qual fazia o convite a este Executivo para a Ceia de Natal, a ocorrer do
dia vinte e dois de Dezembro do corrente ano, pelas vinte horas no Hotel
Eurosol em Estarreja. -----------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e sendo que para essa data já tomaram
compromisso, lamentam, mas vão estar ausentes, ao qual deve ser manifestado

o respectivo agradecimento e comunicação da não presença pelos motivos
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Departamento de Obras Municipais e Ambiente - DOMA. ------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido do Departamento da
Câmara Municipal em título, que solicitava a afixação nesta Junta, de cópia do
ofício da Agência do Ambiente e anexo, que acompanhavam o referido ofício e
versam sobre a Consulta Pública, sujeita a Avaliação de Impacto Ambiental, do
“Projecto Linha Carrapatelo – Estarreja 3 e Modificações da Linha Carrapatelo –
Estarreja 2/Carrapatelo – Mourisca A 22Kv – AIA2471., cuja proponente é a
REN – Redes Energéticas Nacionais, SA. e a entidade licenciadora é a
DGGGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia.--------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, ficando decidido mandar proceder à
afixação do projecto mencionado, dando assim cumprimento ao solicitado. -----Rede Social de Estarreja – Divisão de Educação e Coesão Social – Grupo
Trabalho do Centro Recursos Sociais. -------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recepcionado do Grupo de
Trabalho em título, o qual solicitava a este Executivo a colaboração com o
Centro de Recursos Sociais, na “Campanha do Cobertor”, no sentido de permitir
a colocação de um “palote/caixote (caixote cartão) decorado” com informações e
um cartaz alusivo à referida Campanha. -----------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e anuíram por unanimidade ao pedido de
colaboração, decidindo que o caixote fosse colocado em lugar bem visível, na
entrada principal do edifício sede desta Junta. --------------------------------------------Rede Social de Estarreja – Divisão de Educação e Coesão Social. ------------------

O Senhor Presidente leu aos presentes o email da rede em título,
reencaminhado pela Fundação Benjamim Dias Costa – Avanca, o qual em
anexo trazia ficha de inscrição para requisição do pinheiro natural, à Câmara
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Municipal de Estarreja e informação sobre a campanha “Feliz Natal, com uma
Árvore Natural”, solicitando que fosse dada divulgação à referida campanha. ---Os presentes tomaram conhecimento e concordaram em dar publicidade à
referida campanha. -------------------------------------------------------------------------------Inquérito às Comissões Sociais de Freguesia - Estudo de Avaliação do
Programa Rede Social. ---------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email do Instituto de Estúdios Sociais
e Económicos, o qual informava que o Instituto de Segurança Social, IP, se
encontrava a realizar o Estudo de Avaliação do Programa Rede Social e
solicitava ao Senhor Presidente da Junta o preenchimento do inquérito enviado
em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o Inquérito, ficando decidido
que o Senhor Presidente em posse dos elementos solicitados no Inquérito, vai
preencher e devolver o mesmo à Instituição solicitante. --------------------------------Carta de Pedro Matos.----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recepcionada nesta Junta, de
Pedro Matos, residente na Travessa da Lagoa - Avanca, que também endereçou
cópias de igual teor ao Vereador das Freguesias da Câmara Municipal de
Estarreja, Doutor Diamantino Sabino e ao Senhor Secretário do Gabinete de
Apoio ao Presidente da Câmara Municipal de Estarreja Senhor José Fernando
Correia.-------------------------------------------------------------------------------------------------

A referida carta informava que no lugar da Boca do Monte, a antiga ponte da
auto-estrada (acesso à ponte lado sul) fora “transformado em estaleiro e
transbordo aos madeireiros e despejo de lixo etc.” e sugeria que o espaço fosse
relvado e feita plantação de árvores de fruto. ----------------------------------------------9/13

Os presentes tomaram conhecimento e numa rápida análise concluíram que
este Executivo não pode tomar qualquer posição sobre o assunto expresso na
carta, cabendo à Câmara Municipal, tomar decisão sobre o assunto, sendo
certo, que este Executivo através do Senhor Presidente, denunciou já à Câmara
Municipal de Estarreja, o facto de aquele espaço estar há algum tempo a servir
de estaleiro aos madeireiros. -------------------------------------------------------------------ILUMINAÇÃO DE NATAL – CENTRO CÍVICO E LARGO ÁGUA LEVADA. -------De acordo com o decidido na reunião anterior do Executivo, o Senhor Presidente
apresentou aos presentes, duas propostas/orçamentos para a iluminação de em
título; de três mil e três mil e duzentos euros, acrescidos da taxa de IVA em
vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes analisaram os orçamentos e decidiram por unanimidade pelo
orçamento no valor de três mil euros, acrescidos da taxa de IVA e fazer a
encomenda à “Nuvem Luminosa Unipessoal, Lda.” empresa responsável pelo
orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DAS TERRAS DO ANTUÃ. ---------O Senhor Presidente leu aos presentes, o convite endereçado a este Executivo
pela Associação em título, para o Encontro Anual dos Delegados dos Núcleos
dos Concelhos de Estarreja, Oliveira de Azeméis, Ovar e Vale de Cambra, que
inclui jantar no restaurante Quinta da Varanda, no dia dez de Dezembro do
corrente ano, pelas vinte horas. -----------------------------------------------------------------

Os presentes tomaram conhecimento, registaram com agrado o convite e
lamentam que este Executivo não possa estar representado, pelo facto de
nenhum dos elementos se encontrar com agenda disponível para a referida
data, facto que será transmitido, com a agradecimento ao convite. ------------------10/13

“JOVENS EM MOVIMENTO” - AVANCA. ---------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido, endereçado pelo grupo
de “Jovens em Movimento” com carácter eucarístico, afecto ao Centro Paroquial
de Avanca, o qual solicitava oferta/contributo de algo que pudesse fazer parte do
lanche ou da oferta, às cerca de cinquenta crianças carenciadas da Freguesia
de Avanca, a quem em vésperas de natal, tencionam proporcionar um dia
melhor. ------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade, decidam contribuír
com a oferta de cinquenta estojos escolares. ----------------------------------------------“KOPINXAS”- TEATRO E ANIMAÇÃO DE RUA - AVANCA. ---------------------------O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes a proposta recebida do
Grupo de Teatro e Animação de Rua “KopinXas”, para a realização de um
espectáculo com a duração de cinquenta minutos, cujo valor é de quatrocentos e
cinquenta euros, estando incluídos todos os impostos e suporte técnico. ---------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a proposta e considerando
que o Agrupamento de Escolas de Avanca vai levar a efeito no próximo dia
dezasseis do corrente mês, no Centro Paroquial de Avanca, a festa de Natal que
envolve centenas de crianças e seus familiares, decidam por unanimidade anuir
a que os “KopinXas” caso tenham disponibilidade, levem a efeito no Centro
Paroquial e de acordo com o Programa estabelecido pelo Agrupamento de
Escolas, o espectáculo de Tearo-Circo, denominado “CIRC`AO`LÈU” . -------------

O Senhor Secretário, ficou incumbido de em nome do Executivo, contactar os
responsáveis pelo Agrupamento de Escolas de Avanca e informar da decisão
aqui tomada, cabendo ao Agrupamento e “KopinXas” todos os acertos relativos
ao espectáculo. -------------------------------------------------------------------------------------11/13

JORNAL “O CONCELHO DE ESTARREJA”. -----------------------------------------------O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes o email recebido do Jornal
em título que acompanhava a “Tabela de Preços de Publicidade Natal de 2011”
e solicitava a colaboração deste Executivo no sentido de publicar uma
mensagem de Natal desta Junta, na edição especial de Natal daquele Jornal. --Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a tabela de preços e à
semelhança do que foi feito no passado ano, decidiram por unanimidade pela
publicitação da Mensagem de Natal, num quarto de página, pelo valor total de
sessenta euros (Taxa de IVA incluída). ------------------------------------------------------CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ESTARREJA (CLDS). -----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Instituição em
referência, que convidada o Executivo para o “Workshop sobre a pessoa
portadora de deficiência e o seu dia-a-dia” a realizar no dia sete de Dezembro do
corrente ano, pelas catorze horas, nas instalações do Auditório da Biblioteca
Municipal de Estarreja. ---------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e vão ver da possibilidade do Executivo se
fazer representar. ----------------------------------------------------------------------------------ORÇAMENTO PARA “1ª REVISÃO ASPIRADOR GLUTON”. -------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email/orçamento, recepcionado da
empresa “Roques – Comércio Veículo, Equipamentos e Serviços, SA” para a

primeira revisão do Aspirador Gluton, adquirido e ao serviço desta Junta, com o
valor de trezentos e cinquenta e seis euros e vinte e três cêntimos, com taxa de
IVA incluído. -----------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o orçamento e considerando
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que esta é a primeira revisão e o Gluton foi adquirido à empresa “Roques –
Comércio Veículo, Equipamentos e Serviços, SA, decidiram, por unanimidade
fazer a encomenda da referida revisão. ------------------------------------------------------ASE – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE ESTARREJENSE - PLANO DE
ACTIVIDADES E ORÇAMENTO. --------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o Plano de Actividades e
Orçamento para o ano de dois mil e doze, recebido da Associação em título. ----Os presentes tomaram conhecimento e inteiraram-se do referido Plano e
Orçamento. -----------------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLEIA DE FREGUESIA. -------------------------------------------------------------O Senhor Presidente relembrou aos presentes que no próximo dia vinte de
Dezembro do corrente ano, pelas vinte e uma horas se vai realizar a Assembleia
de Freguesia, no Salão Nobre desta Junta. -------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------“CONVITE PARA A CEIA DE NATAL- 2011” – AUTARCAS DA FREGUESIA. ---O Senhor Presidente relembra os presentes, que tal como foi decidido, o
Executivo em conjunto com a Assembleia de Freguesia tem agendada a Ceia de
Natal para o dia vinte e um do corrente mês e que quer os elementos do
Executivo, como os elementos da Assembleia de Freguesia receberam
informação escrito pormenorizada sobre a Ceia.-------------------------------------------CEMITÉRIO. -----------------------------------------------------------------------------------------

EXPEDIENTE. --------------------------------------------------------------------------------------Foi dada sequência de despacho a atestados e outros da competência do
Executivo da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos, eram dezoito
horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------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. ----------------------------------------

