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------------------------------ACTA NÚMERO CINQUENTA E UM -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E
ONZE. -------------------------------------------------------------------------------------------------No dia vinte e sete de Dezembro 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 dos Vogais, Senhor Luís
Manuel Gonçalves dos Santos e Senhor Jacinto Álvaro Rodrigues. -----------------Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da
reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------FESTA EM HONRA DO MÁRTIRE S. SEBASTIÃO-AVANCA. ------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que o Senhor José Matos, um dos
mordomos da festa em honra do Santo em título, compareceu na secretaria
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desta Junta a solicitar apoio logístico para a realização da mesma, em vinte de
Janeiro de dois mil e doze. ----------------------------------------------------------------------O Executivo em conjunto analisou o pedido e verificando-se que o tempo é
diminuto, para junto da Câmara Municipal de Estarreja obter as necessárias
licenças, decidiu por unanimidade anuir ao pedido, a título excepcional e sem
responsabilidade directa, apoiando a referida Comissão de Festas no
preenchimento dos requerimentos para a obtenção das licenças, as quais
também por decisão unânime do Executivo presente, serão emitidas em nome
desta Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------LIMPEZA DA ÁREA EXTERIOR ESCOLAR/PARQUE DO MATO. ------------------O Senhor Presidente recordou ao Executivo presente a necessidade de se
proceder à limpeza dos espaços em título, propondo que a mesma seja
efectuada aproveitando o Estágio nesta Junta das duas senhoras de etnia
cigana e do indivíduo que cumpre pena de prestação de serviço à comunidade. Os presentes concordaram por unanimidade com a proposta, ficando decidido
que já amanhã, vão ser dadas instruções no sentido de se proceder à limpeza
dos referidos espaços. ----------------------------------------------------------------------------FICHA DE PARTICIPAÇÃO DE CARMINA ROSA TAVARES COELHO. ----------O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes a ficha de Participação,
apresentada na secretaria desta Junta, por Carmina Rosa Tavares Coelho,
residente na Rua Quinta Nova número noventa e nove-A-Avanca, na qual a
participante solícita ajuda a este Executivo, no sentido de junto da sua irmã
Maria Teresa Tavares Coelho, residente no mesmo endereço, intervir e demovela a não desligar a corrente eléctrica que alimenta o anexo onde reside, como
ameaçou fazer até ao final do corrente mês. ------------------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o conteúdo da ficha de
participação e considerando que o assunto não é da competência deste
Executivo, decidiram por unanimidade que elementos do Executivo se
deslocassem às habitações das referenciadas e junto de Maria Teresa Tavares
Coelho, se inteirassem melhor da situação e encontrassem uma solução de
entendimento entre as partes, (irmãs) no sentido de a Carmina Coelho, manter a
sua habitação ligada à corrente eléctrica. ---------------------------------------------------Ficou também decidido que irão oportunamente tratar deste assunto o
Secretário, Senhor José Borges e o Vogal, Senhor Álvaro Jacinto. ------------------RUA DOUTOR ANTÓNIO ABREU FREIRE. -----------------------------------------------O Senhor Presidente relembrando ao Executivo presente, leu o email que
endereçou ao Senhor Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, no
qual solicitou informação sobre a abertura da rua em título aos dois sentidos de
transito, uma vez que este Executivo não teve qualquer informação antecipada
sobre a abertura da mesma ao transito no sentido Nascente-Poente. --------------Em resposta ao email, o Senhor Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino
Sabina, referiu entre outras, estar convencido que o Executivo tivera informação
por o assunto ter sido discutido na Assembleia de Freguesia de vinte e seis de
Setembro do corrente ano. ----------------------------------------------------------------------O Executivo presente analisou a resposta, contida no email do Senhor Vereador
das Freguesias e estranhou a mesma, uma vez que na referida Assembleia de
Freguesia foi de facto tomada a posição de que a referia rua devia estar aberta
aos dois sentidos de trânsito, mas que o parecer e a decisão final cabia à
Comissão Municipal de Trânsito e Executivo Camarário. Por este motivo, o
Executivo presente não pode deixar de lamentar que a decisão final, não fosse
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comunicada em tempo útil a este Executivo. -----------------------------------------------URBANIZAÇÃO DA QUINTA DO OUTEIRO. ----------------------------------------------O Senhor Presidente, dando continuidade ao informalmente já tratado por este
Executivo, informou que foi entregue a Francisco Jorge - Construção Civil, a
afixação das pedras em granito para a colocação das placas de toponímia dos
arruamentos interiores da urbanização em título, cuja localização foi feita em
conjunto com Arquitecto cooautor do plano de urbanização Arquitecto Luís
Laranjeira. Os lugares destinados à colocação das pedras de granito, foram
indicados ao construtor, pelo Senhor Presidente e Secretário que o
acompanhava, no dia vinte e seis do corrente mês e ano. -----------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------PROPOSTA/ORÇAMENTO PARA FRENTE DO EDIFÍCIO DA JUNTA. -----------O Senhor Presidente leu aos presentes a proposta de orçamento apresentada
nesta Junta por Francisco Jorge – construção civil, para a execução dos degraus
frente ao edifício sede desta Junta, cujo valor é de oitocentos e oitenta e cinco
euros, acrescidos da taxa de IVA em vigor. -------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a proposta e decidiram por
unanimidade pela aquisição da execução do trabalho. ----------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja – Departamento de Obras Municipais e
Ambiente. --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recepcionado do Departamento
em título, no qual é solicitado a este Executivo o envio de “relação de todos os
alargamentos existentes que se encontrem em terra ou base granulométrica
extensa e que justifique colocação de camada betuminosa”. ---------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento e o Senhor Presidente informou, que já há
bastante tempo foi feita e enviada relação dos arruamentos que necessitam a
intervenção referida, bem como os respectivos orçamentos; contudo, referiu que
vai voltar a proceder ao envio da mesma. ---------------------------------------------------Convocatória para a Assembleia Municipal Extraordinária. ----------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a Convocatória recebida da Assembleia
Municipal de Estarreja, para o dia vinte e oito do corrente mês e ano, às vinte
horas e trinta minutos a realizar no Edifício dos Paços do Concelho - Estarreja,
que tem como ponto único: -Discussão sobre a “Reforma da Administração
Local” e informou os presentes de que naquela data vai estar ausente,
solicitando ao Secretário, Senhor José Borges, que o represente na referida
Assembleia e que na mesma transmita a posição do Executivo em relação ao
que é preconizado no Documento Verde da Reforma da Administração Local. -O Secretário anuiu à solicitação do Senhor Presidente, assumindo representar o
Executivo na referida Assembleia, decisão que mereceu o apoio unânime dos
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda recordada a posição do Executivo, em relação ao Documento Verde
da Reforma da Administração Local, que é a seguinte: “Não prevendo o referido
Documento Verde qualquer alteração para a Freguesia de Avanca, o Executivo
apoia e é solidário com as decisões tomadas pelos Executivos e Populações das
Freguesias sujeitas às alterações propostas no referido Documento Verde”. -----Convocatória – 25º. Plenário do CLAS. ------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes a Convocatória em título,
para o Plenário do CLAS – Conselho Local de Acção Social de Estarreja, a
realizar na Cerciesta no dia vinte e oito do corrente mês e ano, pelas catorze
horas, a qual trazia em anexo a Acta da Sessão do Vigésimo Quarto Plenário do
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Conselho Local de Acção Social de Estarreja, número três, de dois mil e onze,
com data de quinze de Setembro do corrente ano. ---------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e considerando compromissos já
anteriormente assumidos pelo Executivo, verificaram que não se torna possível
fazer representar o mesmo no referido. ------------------------------------------------------Plenário, pelo que ficou decidido solicitar à Doutora Ana Oliveira, representante
do Centro Social e Paroquial de Avanca que faça chegar a este Executivo o que
de interesse for tratado no referido Plenário. -----------------------------------------------Recepção Orçamentos da BSE. ---------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou aos presentes dois dossiês relativos a outros
tantos orçamentos para substituição da fotocopiadora em serviço na secretaria
desta Junta e deu informações complementares sobre a vantagem em substituir
a actual fotocopiadora que tem já cerca de dez anos. -----------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram os orçamentos apresentados
e, conhecedores que são, dos elevados custos de manutenção que o
equipamento em referência está a provocar, decidiram aguardar mais algum
tempo e oportunamente tomar uma decisão. -----------------------------------------------Associação Atlética de Avanca. ----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Associação em
título, no qual era solicitado a este Executivo, autorização para usar e colocar
publicidade nos mupis, relativa aos eventos relacionados com a comemoração
do seu septuagésimo quinto aniversário. Mais era solicitado no ofício, a oferta de
um mupi e a sua colocação, frente à entrada do Parque Desportivo, com o fim
de publicitar os seus eventos. ------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade anuíram ao pedido de
colocação de publicidade nos mupis, com a condição de serem os responsáveis
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pela Associação Atlética, a colocar e a retirar a referida publicidade. Mais ficou
decido por unanimidade, reconstruir o mupi danificado, que se encontra na
arrecadação e colocá-lo junto à entrada do Parque Desportivo da Associação
Atlética, oferecendo-o à referida Associação. ----------------------------------------------Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento nº 402 – Santa Marinha de Avanca. O Senhor Presidente, leu aos presentes o ofício do Agrupamento de Escuteiro
em título, no qual era solicitada a cedência das instalações da ex-escola de
Água Levada nos dias dezassete e dezoito do corrente mês e ano, para nessas
datas realizarem “uma actividade de carácter pedagógico e instrutório, inscrita
no âmbito da acção educativa do Escutismo”. ---------------------------------------------O ofício que foi recebido atempadamente nesta Junta, mereceu informalmente e
em data oportuna anuência ao solicitado. ---------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, concordando em absoluto com o
decidido, nada tendo a obstar. -----------------------------------------------------------------Carta de Paulo José Oliveira Paiva. ----------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta endereçada a esta Junta, pelo
Senhor Paulo José Oliveira Paiva, residente na rua Manuel Pacheco Polónia,
número cento e setenta e seis em Ovar, na qual informava que quando se
deslocava ao Mercado de Avanca para entregar mercadoria aos seus clientes,
que ali operam nos dias de mercado, tinha “imensas dificuldades em de lá sair” e
solicitava a colocação de “um estacionamento proibido no portão poente”. -------Os presentes tomaram conhecimento e por unanimada decidiram que o
Secretário, Senhor José Borges, proporcione oportunamente um contacto com o
interessado, no sentido de melhor se inteirar da pretensão e se conseguir uma
solução, para o exposto na referida carta. --------------------------------------------------CEMITÉRIO. -----------------------------------------------------------------------------------------
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Concessão de Coval. -----------------------------------------------------------------------------Coval número oitenta e um do Canteiro número dez. ------------------------------------O Executivo deliberou pela concessão do coval número oitenta e um do canteiro
número dez, no valor de dois mil euros, para a concessão perpétua, ficando
registado com o Alvará número seiscentos e trinta e seis, a favor de Celestino
Valente da Silva, titular do Bilhete de Identidade número cinco milhões, oitenta
mil, seiscentos e cinquenta e nove, com o NIF cento e cinco milhões, trinta e
quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro, casado com Maria da Conceição de
Pinho Maia da Silva, residentes na rua da Nestlé número setenta e três Avanca. -----------------------------------------------------------------------------------------------Os documentos de suporte à presente deliberação, ficam arquivados na pasta
do Cemitério, coval número oitenta e um do canteiro número dez. ------------------Averbamentos de Titulares de Alvará – coval número vinte e um do Canteiro
número quatro e Coval número cento e onze do Canteiro número cinco. ----------O Executivo deliberou que o coval número vinte e um do Canteiro número quatro
e o coval número cento e onze do canteiro número cinco, ambos registados em
nome de Francisco Borges de Pinho, por óbito deste e de sua esposa, passem a
pertencer aos seus filhos, únicos e legítimos herdeiros, José Artur Pereira de
Pinho, titular do Bilhete de Identidade número dois milhões setecentos e nove
mil, oitocentos e sete, com o NIF cento e cinquenta milhões, duzentos e
quarenta mil, seiscentos e quarenta e três, casado com Maria Fernanda
Marques Espanha Pinto, residentes na Travessa do Pinheiro, número dezassete
em Avanca; António Pereira de Pinho, titular do Bilhete de Identidade número
cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, quinhentos e sessenta e seis,
com o NIF cento e setenta e quatro milhões, cento e quatro mil, quinhentos e
quarenta e cinco, casado com Maria Alice Rodrigues da Cruz de Pinho,
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residentes na rua Cabo Reinaldo Portela, número oitenta – Avanca Manuel
Fernando Pereira de Pinho, titular do Bilhete de Identidade número três milhões,
cento e sessenta mil, duzentos e noventa e três, com o NIF cento e vinte e dois
milhões, oitocentos e cinco mil, duzentos e trinta e dois, casado com Beatriz
Lurdes da Silva Lopes de Pinho, residentes na rua do Poder Local número cento
e vinte e cinco – Válega. -------------------------------------------------------------------------Os novos documentos emitidos por esta Junta de Freguesia, com a identificação
dos herdeiros/titulares, denominam-se “ALVARÁ – Averbamento de 06/12/2011”.
Os documentos que deram origem à presente deliberação, ficam arquivados na
pasta do Cemitério e nos seus correspondentes covais e canteiros. ----------------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 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. -----------------------------------------

