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------------------------------ACTA NÚMERO CINQUENTA E DOIS-------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZ DE JANEIRO DE DOIS MIL E DOZE. ------------No dia dez de Janeiro de dois mil e doze, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------Ausente encontra-se o Vogal, Senhor Luís Manuel Gonçalves dos Santos, que
informou o Secretário, que por afazeres profissionais, iria chegar à reunião mais
tarde. --------------------------------------------------------------------------------------------------Antes do inicio dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da
reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. ---------------------------------------------
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PRESENÇA DA TÉCNICA SUPERIOR ADMINISTRATIVA. ---------------------------Encontrando-se presente a técnica superior administrativa desta Junta, Doutora
Helena Coelho, o Senhor Presidente justificou a sua presença pelo facto de se
irem analisar modelos de mapas relacionados com o pessoal efectivo desta
Junta de Freguesia e desta forma se inteirar das eventuais sugestões ou
alterações a efectuar nos referidos modelos. -----------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e concordaram em absoluto com a
justificação apresentada. -------------------------------------------------------------------------CONVITE AO EXECUTIVO PARA A FEIRA D’ANO – SANTO AMARO. -----------O Senhor Presidente transmitiu aos presentes que à semelhança do que tem
acontecido nos anos anteriores, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de
Beduído, convidou todos os elementos deste Executivo, para a visita à Feira de
Santo Amaro e almoço convívio a realizar no dia quinze de Janeiro do corrente
ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram participar dentro da
disponibilidade de cada um. ---------------------------------------------------------------------REUNIÃO COM ENGENHEIRAS ANDREIA BARBOSA E ANA ROQUE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA. ---------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que hoje, pelas dez horas, teve no
edifício sede desta Junta, reunião com as Engenheiras em título, no âmbito dos
assuntos relacionados com os Espaços Verdes da Freguesia, nomeadamente
sobre dimensões dos espaços verdes, localização de sistemas de rega
implementados nos mesmos e consumos de água; explicando, que as duas
técnicas lhe fizeram entrega de um resumido relatório sobre os referidos
espaços verdes da Freguesia, o qual passou a ler. ---------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento e vão dedicar especial atenção ao descrito
no relatório apresentado. ------------------------------------------------------------------------BENEFICIAÇÃO DA RUA NOVA C/INTERCEPÇÃO DA RUA PADRE MANUEL
SILVÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que estando a Senhora Arménia a
residir na sua nova casa, logo que esta faça o contrato com a EDP relativo ao
fornecimento de energia para a mesma, irá de imediato providenciar para que
seja derrubada a casa velha e limpo o local onde está instalada, alargando
assim, a rua Nova na intercepção com rua Padre Manuel Silvão, como fora
projectado no início. -------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------TERRENO BALDIO DA CHASCA. ------------------------------------------------------------O Secretário, Senhor José Borges, informou os presentes, que no dia seis do
corrente mês e ano, pelas dez horas e trinta minutos, acompanhado do Vogal,
Senhor Jacinto Álvaro, como havia sido previamente combinado, encontraramse no referido baldio (Água Levada) com o Senhor António Nunes, com o
objectivo de se inteirarem dos limites do terreno baldio e procederem às
marcações do mesmo, que é propriedade desta Junta. Mais informou, que nesse
dia, foram colocadas provisoriamente estacas em madeira para demarcar o
terreno e que dois dos trabalhadores do “CEI+”, ainda nesse dia iniciaram a
limpeza do terreno. --------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------RESPOSTA À CARTA DE PAULO JOSÉ OLIVEIRA PAIVA. --------------------------O Secretário, Senhor José Borges, informou os presentes do conteúdo da carta
que em nome do Executivo endereçou ao indivíduo em referência, relativamente
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ao assunto constante na carta recebida e que consta na Acta anterior. ------------Os presentes tomaram conhecimento e concordaram por unanimidade com a
resposta fornecida. --------------------------------------------------------------------------------PESSOAL - MAPAS PARA ANOTAÇÃO AUSÊNCIAS SERVIÇO. ------------------O Senhor Presidente colocou à apreciação dos presentes, modelos de mapas
para anotações das ausências dos funcionários efectivos desta Junta. -----------Os presentes analisaram os mesmos, trocaram entre si ideias e com o objectivo
de os melhorar, decidiram por unanimidade introduzir algumas alterações, que
serão implementadas de imediato. ------------------------------------------------------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE ESTARREJA. ------------------De acordo com o decidido na ultima reunião do Executivo, o Secretário, Senhor
José Borges, informou os presentes que representou o Senhor Presidente da
Junta, na Assembleia em título e de forma sucinta, o que na mesma foi tratado,
bem como o conteúdo da tomada de posição do Executivo, que expos
publicamente na referida Assembleia. --------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------RETIRADA DO QUIOSQUE DA RUA SANTA MARINHA. -----------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que foi retirado da rua Santa
Marinha o quiosque que fora de uso, ali se encontrava, não tendo contudo,
qualquer informação do seu proprietário ou da Câmara Municipal, sobre a
retirada do mesmo. --------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------REUNIÃO COM REDE SOCIAL DA FREGUESIA. ---------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que no passado dia quatro de
Janeiro, às dezasseis horas, reuniu no Salão Nobre desta Junta, a Comissão
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da Rede Social de Freguesia e explicou aos presentes os assuntos ali tratados. Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------HABITAÇÃO SOCIAL DA FREGUESIA. -----------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que o edifício em construção,
destinado à habitação Social, sito na rua Peneda/Porto Tonce, está fechado, ou
seja, já tem portas e janelas e que em breve vai levar cerâmica, solicitando aos
presentes que por ali passem, verifiquem e acompanhem os trabalhos em
execução. --------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------DESLOCAÇÃO DE PARAGEM DO AUTOCARRO – BOCA DO MONTE. ---------O Senhor Presidente informou os presentes que já está feita a base para a
colocação do abrigo/paragem do autocarro na rua Doutor António Duarte
Oliveira

(lugar

de

Boca

do

Monte)

aguardando-se

para

breve

a

deslocação/eliminação da existente, junto à habitação do Senhor Manuel
“Chapeiro”. -------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------“ATERRO DA BANDEIRA”. ---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que o aterro em título, necessita de
limpeza e marcação das extremas e solicitou aos presentes empenho no sentido
de em breve se proceder à colocação de marcos, para de uma forma mais
eficiente se proceder à limpeza do mesmo. -----------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, assumindo o Senhor Tesoureiro, José
Guimarães, em conjunto com o Secretário, Senhor José Borges, de procederem
a contactos com proprietários dos pinhais anexos, no sentido de melhor
localizarem as extremas e colocar marcos. ------------------------------------------------
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CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------CLDS - Contrato Local de Desenvolvimento Social – “7 Desafios em Rede”. -----O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Instituição em título,
o qual informava ter terminado em quinze de Dezembro de dois mil e onze, a
formação de iniciação à internet nesta Junta de Freguesia e solicitava a
disponibilidade do Salão Nobre, para se iniciar um novo módulo de formação e
informava que o Curso de Formação a decorrer no edifício da ex-escola de Água
Levada ainda se encontra a decorrer e que será este Executivo informado logo
que o mesmo termino. ----------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Rotary Club de Estarreja - Convite Bodas de Ouro. --------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email e o ofício/convite, ambos
recebidos da Instituição em título. O primeiro, informava que no âmbito das
comemorações do cinquentenário do Club e integrado no ambiente festivo, iria
levar a efeito na próxima sexta feira, dia treze do corrente mês e ano, pelas vinte
horas e trinta minutos no Hotel Eurosol – Estarreja, um jantar e uma palestra,
subordinada ao tema: “ As Universidade como indutoras do desenvolvimento
das regiões - o caso da Universidade de Aveiro”. -----------------------------------------O segundo, fazia convite a este Executivo, para as Bodas de Ouro, cujas
cerimónias se vão realizar no dia quatro de Fevereiro do corrente ano, com
recepção às nove horas e quarenta e cinco minutos, no hall de entrada do
Edifício dos Paços do Concelho de Estarreja e finalizar com almoço festivo e
comemorativo das Bodas de Ouro, pelas treze horas. -----------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e vão ver da possibilidade de representar
o Executivo num e noutro programa. ----------------------------------------------------------
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Associação Kompinxas. --------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes, o email recebido da Associação em
título, o qual informava estar a referida Associação receptiva a apresentar
gratuitamente o espectáculo “ Circo ao Léu” destinado à Comunidade de Água
Levada, indicando como data provável para o espectáculo o dia vinte e oito do
corrente mês e ano, às dezasseis horas. E solicitava para o efeito apoio para a
impressão de programas/cartazes e o empréstimo de cadeiras. ---------------------Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade, anuíram prestar o
apoio solicitado, para a realização do espectáculo. --------------------------------------Email da Doutora Telma Correia. --------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Doutora Telma
Correia, a qual, no âmbito da recolha de elementos para a feitura do terceiro
volume com o título “Avanca e os seus Autarcas” informava ter agendada uma
reunião com o Doutor Delfim Bismarck, na próxima quinta feira, dia doze de
Janeiro do corrente ano, às onze horas no edifício sede desta Junta de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Convite Presidente Câmara Municipal de Espinho – “PORTUGAL vs UCRÂNIA”.
O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes o convite/flayer, dos
Senhores Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Doutor Pinto Moreia e
do Presidente da Federação Portuguesa de Andebol, Professor Henrique
Torrinha, para assistir ao jogo de Andebol entre Portugal e a Ucrânia, que se
realiza no dia quinze de Janeiro do corrente ano, pelas quinze horas, na Nave
Polivalente de Espinho. ---------------------------------------------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento e vão ver da possibilidade de assistirem
ao jogo. -----------------------------------------------------------------------------------------------CHEGADA DO VOGAL LUIS SANTOS. -----------------------------------------------------Eram vinte e duas horas e vinte minutos, quando entrou e passou a tomar parte
na presente reunião, o Vogal, Senhor Luís Manuel Gonçalves dos Santos. ------Convite da Rede Portuguesa para o Desenvolvimento do Território – Instituto do
Território. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o convite da Rede em título, enviado por
email, para a apresentação Pública da Rede Cientifica para o Desenvolvimento
do Território, que vai ter lugar no dia vinte e três de Janeiro do corrente ano,
pelas dezoito horas e trinta minutos na Fundação Calouste Gulbenkian em
Lisboa e que vai ser presidida por Sua Excelência o Primeiro Ministro. ------------Os presentes tomaram conhecimento, não sendo provável a representação
deste Executivo no referido evento, atendendo a compromissos já assumidos e
à distância. -------------------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja – Rede Social de Estarreja – “Campanha do
Cobertor”. --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Rede em título, a
qual informava que já disponha de alguns cobertores, mantas, edredões e
lençóis e solicitava que fossem indicadas famílias que necessitassem daqueles
bens, para eventual entrega dos mesmos. --------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja – Rede Social de Estarreja - CLAS. -----------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Rede em título, que
informava que no seguimento do Plenário do CLAS de vinte e oito de Dezembro
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de dois mil e onze, o Grupo de Trabalho do Centro de Recursos Sociais,
apresentou algumas propostas de facilitação do processo de distribuição dos
bens, as quais foram lidas pelo Senhor Presidente. --------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------PSD – Partido Social Democrata – Conselho de Ministros de cinco de Janeiro de
dois mil e doze. -------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do Partido em título,
que fazendo referência à reunião do Conselho de Ministros, realizada em cinco
de Janeiro do corrente ano, transcrevia o que na referida reunião fora aprovado
e que foi lido aos presentes, pelo Senhor Presidente. -----------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Presidência do Conselho de Ministros – Alto Comissariado para a Imigração e
Diálogo Intercultural, I.P. -------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido do Alto Comissário em
Título, o qual solicitava a este Executivo colaboração, no sentido de ser prestada
informação aos imigrantes a residir em Portugal, em plena igualdade de
oportunidade com os cidadãos nacionais. --------------------------------------------------Os Presentes tomaram conhecimento. -----------------------------------------------------DGAI – Direcção Geral de Administração Interna. ---------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Direcção em título, o
qual trazia como título; “ Recenseamento Eleitoral. Composição das Comissões
Recenseadoras no Território Nacional” e em anexo cópias dos ofícios
endereçados a todos os partidos políticos representados na Assembleia da
República, solicitando a divulgação do teor dos referidos ofícios a todas as
forças políticas com representação na Assembleia de Freguesia. --------------------
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Os presentes tomaram conhecimento, ficando decidido dar cumprimento ao
solicitado. --------------------------------------------------------------------------------------------Centro Paroquial e Social de Santa Marinha de Avanca. -------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Instituição em título,
o qual através da sua técnica Doutora Ana Oliveira, agradecia ao Executivo a
colaboração e o acolhimento proporcionados as formandas do Curso de
Formação no âmbito do POPH, formação para a inclusão – medida 6.1 –
“intervenção Familiar e Comunitária”. --------------------------------------------------------Os

presentes tomaram conhecimento

e registaram com satisfação

o

agradecimento. -------------------------------------------------------------------------------------Furto Património Municipal – GNR OVAR. --------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido do Destacamento da
GNR de Ovar, o qual versava sobre o assunto em título e solicitava que fossem
facultadas fotografias e fornecida informação detalhada sobre o património
municipal existente na freguesia, designadamente características físicas e valor
monetário, a fim de facilitar a investigação em eventuais casos do furto. ----------Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram fornecer
oportunamente os elementos solicitados. ---------------------------------------------------“ANAFRE informa. . .” ----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes o dossiê recebido da
Associação em título, o qual continha diversa informação, nomeadamente sobre
o décimo terceiro Congresso da Anafre, realizado nos dias dois e três de
Dezembro de dois mil e onze, em Portimão e no qual estiveram presentes o
Senhor Presidente e o Tesoureiro Senhor José Guimarães. ---------------------------Os presentes tomaram conhecimento. --------------------------------------------------------
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Rede Social de Estarreja – Divisão de Educação e Coesão Social. -----------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Rede em título, o
qual solicitava a divulgação por parte dos parceiros, de que a Associação
Cultural e Recreativa dos Amigos das Póvoas – ACRAP, vai pela primeira vez
estar presente na Feira de Ano, com uma tasquinha. ------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Gabinete de Avaliação de Impacte Ambiental. ---------------------------------------------O Senhor Presidente, leu aos presentes o conteúdo do email recebido do
Gabinete em título, o qual no âmbito da Consulta Pública do projecto “Linha
Carrapatelo – Estarreja 3 e Modificação da Linha Carrapatelo – Estarreja
2/Carrapatelo – Mourisca a 220KW” que está a decorrer de dezasseis de
Novembro de dois mil e onze a dezanove de Janeiro do corrente ano, agendava
uma reunião para o dia cinco do corrente mês e ano, às dez horas e trinta
minutos, nas instalações da Câmara Municipal de Estarreja, para a qual,
convocavam o Presidente deste Executivo. ------------------------------------------Tendo o Senhor Presidente estado presente na referida reunião, sobre o tratado
na mesma, informou que a linha em referencia, vinda de nascente, é ligada à
subestação da EDP situada no Fojo – Avanca e que deste modo, pouco afecta o
território da Freguesia de Avanca, não havendo por parte de proprietários,
qualquer registo de oposição pela sua passagem. ---------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------CEMITÉRIO. ----------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE. --------------------------------------------------------------------------------------Foi dada sequência de despacho a atestados e outros documentos da
competência do Executivo da Junta de Freguesia. ----------------------------------------
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O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos às zero 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. -----------------------------------------

