
1/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------ACTA NÚMERO CINQUENTA E TRÊS----------------------------

REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E QUATRO DE JANEIRO DE DOIS MIL E 

DOZE. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

No dia vinte e quatro 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. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente justificou a ausência do Vogal Senhor Luís Manuel 

Gonçalves dos Santos, por motivos de ordem profissional. ----------------------------- 

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 ADMINISTRATIVA. -------------------------------------------- 

O Senhor Presidente justificou ao Executivo, a presença nesta reunião, da 

técnica administrativa desta Junta, Doutora Helena Coelho, pelo facto de aqui, 

se ir analisar os relatórios de contas de gerência de despesas e receitas, 

relativos ao ano transacto de dois mil e onze, bem como fluxos de caixa relativos 

ao mesmo período. --------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e apoiaram por unanimidade a 

justificação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Email de Doutor Delfim Bismarck – honorários “Avanca e os seus Autarcas”. ----- 

O Senhor Presidente leu aos presente o email recebido do Doutor Delfim 

Bismarck, que apresentava como proposta para a colaboração que irá prestar à 

Doutora Telma Correia, nos trabalhos para a realização do terceiro volume com 

o título “Avanca e os seus Autarcas”, o pagamento da importância de trezentos 

euros mensais, a pagar nos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho, do 

corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e aprovaram a proposta por unanimidade. 

Mais foi solicitado e acordado dar toda a colaboração, necessária e possível na 

pesquiza e fornecimento de elementos que contribuam no enriquecimento da 

obra a editar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta preço p/limpeza terreno baldio da Chasca – Água Levada. ---------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício/proposta recebido da empresa 

“Transportes Augusto Soares Almeida & Filhos, Lda.”, para terraplanagem e 

limpeza do terreno baldio da Chasca - Água Levada, cujo valor é de seiscentos 

euros, acrescidos da taxa de IVA em vigor. ------------------------------------------------- 
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Dos trabalhos a executar, consta; a remoção de entulhos, abertura de vala 

paralela ao caminho, abrir novo caminho com quatro metros de largura e corrigir  

o desnível no referido caminho com aterro existente no local. --------------------------  

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram solicitar à 

referida empresa a execução dos referidos trabalhos. ------------------------------------ 

“Projecto Emptyman de recolha de tinteiros e toners usados” – Abraço. ------------ 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes uma ficha de adesão, 

enviada pelo projecto em título, na qual é solicitado a aderência e a autorização 

de colocação de caixa, para a recolha de consumíveis usados e a entrega dos 

mesmos ao referido projecto, que tem como objecto apoio à Associação 

“Abraço”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram que deve ser 

feito um contacto com a “Abraço”, no sentido de obter a confirmação do projecto 

e mais esclarecimentos sobre o mesmo e aderir caso se confirme o expresso no 

pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Jornal das Autarquias”.---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do Jornal em título, o 

qual solicitava a colaboração do Senhor Presidente para responder a um 

questionário/entrevista e enviar uma fotografia no caso de aceitar colaborar. ----- 

Os presentes tomaram conhecimento e não havendo oposição do Senhor 

Presidente, concordaram por unanimidade anuir ao solicitado. ------------------------ 

(AJA) – Associação José Afonso - Passagem vinte e cinco anos da sua morte. – 

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

título, que referia a passagem este ano, do vigésimo quinto aniversário da morte 

de José Afonso e neste contexto, proponha a este Executivo dar a conhecer a  
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sua poesia, a musica, as palavras e o pensamento, propondo e sugerindo a 

inclusão de duas exposições sobre José Afonso, no programa das actividades 

desta Junta de Freguesia para este ano, como sendo: ----------------------------------- 

“1. Exposição: José Afonso: Andarilho, Poeta e Cantor”. -------------------------------- 

“2. Exposição: Desta Canção que Apeteço”. ------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram obter mais informação sobre a 

referida exposição/digressão, para melhor analisar a proposta e decidir em 

função da mesma. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Rui Santos – “reclamação” ausência sinalização vertical a anteceder passadeira 

junto à fábrica Nestlé – Avanca. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do cidadão em título, 

que se transcreve: “Na rua da Nestlé uma passadeira que faz a ligação entre o 

Centro de Distribuição e a Fábrica de Avanca. Essa passadeira não apresenta a 

devida sinalização vertical, particularmente importante naquele local. --------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a referida reclamação e 

decidiram que fosse efectuado um contacto com a Administração da Fabrica 

Nestlé, no sentido de se encontrar solução e colmatar a ausência da sinalização 

em causa, face que a referida passagem é da sua responsabilidade. ---------------- 

Associação Atlética de Avanca – “10º Torneio Dr. Egas Moniz”.------------------------ 

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

título, no qual é solicitado a este Executivo, lembranças para oferecer aos atletas 

e às cerca de doze equipas que irão participar no referido torneio, que se vai 

realizar nos dias seis e sete de Abril do corrente ano. ------------------------------------ 
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Os presentes tomaram conhecimento e decidiram solicitar à Associação Atlética 

de Avanca, informação sobre o número aproximado de atletas, decidindo 

oportunamente pelo que irá ser oferecido. --------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Subunidade dos Espaços Verdes. ----------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Subunidade em 

título, acompanhado de programa, o qual referia ir realizar um seminário sobre a 

temática “USO EFICIENTE DA ÁGUA NOS ESPAÇOS VERDES”, no próximo 

dia nove de Fevereiro do corrente ano, no Auditório da Biblioteca Municipal de 

Estarreja e convidava este Executivo a estar presente no mesmo. ------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento ficando decidido que quem do Executivo 

se quiser inscrever, deverá fazê-lo até ao dia sete de Fevereiro. ---------------------- 

Casa das Bandeira. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Casa das 

Bandeiras, o qual continha informação sobre o preço de miniaturas de guiões e 

galhardetes, alusivos a esta Junta de Freguesia. ------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, decidindo por unanimidade adquirir à 

referida Casa, cem unidades de cada. -------------------------------------------------------- 

FECHO CONTABILISTICO DO ANO DOIS MIL E ONZE. ------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e colocou aos presentes para análise e 

aprovação os documentos constituídos por, Fluxos Orçamentais – Resumo das 

Receitas e das Despesas de um de Janeiro a trinta e um de Dezembro de dois 

mil e onze, bem como o Orçamento de Receitas e Despesas relativos ao mesmo 

período, para consideração do orçamentado e do realizado o saldo da Conta de 

Gerência apurado é de trinta e quatro mil, quatrocentos e um euros e quarenta 
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cêntimos, (34 401,40€), valor que transita para o corrente ano de dois mil e 

doze, conforme proposta e aprovado por unanimidade.---------------------------------- 

Os presentes procederam à análise dos documentos apresentados e foram 

objecto de maior incidência as verbas protocoladas com Câmara Municipal de 

Estarreja, que totalizaram cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e 

cinquenta euros (155.450,00), destas verbas protocoladas a Junta efectuou 

obras cujos valores acederam a cento e trinta e cinco mil trezentos e sessenta e 

três euros e quarenta e sete cêntimos (135.363,47) tendo solicitado à Câmara 

Municipal o seu pagamento, tendo a Câmara Municipal, liquidado a esta Junta, o 

valor de oitenta e cinco mil novecentos e setenta e nove euros e vinte cêntimos, 

registando-se deste modo, uma diferença, com prejuízo para o orçamento da 

Junta, de quarenta e nove, mil trezentos e oitenta e quatro euros e vinte e sete 

cêntimos (49384,27€), valor que este Executivo não vai deixar de reivindicar. ---- 

Na análise dos valores expostos e demonstrados nos documentos, estes 

indicam, que tendo sido recebido o valor protocolado, estaríamos numa relação 

de execução próxima dos cem por cento. ---------------------------------------------------- 

Assim, refere o Senhor Presidente, que tendo consciência do trabalho 

desenvolvido e do rigor colocado em todas as vertentes no plano de orçamento 

de despesas e receitas, verifica-se que pouco mais havia a fazer em termos de 

cumprimento dos mesmos e, não obstante reconhecer que se o Executivo 

tivesse tomado outra opção, corrigindo pontos eventualmente mais positivos e 

os menos conseguidos, poderia ter tido outro resultado, entende, que fácil será 

reconhecer isso agora. No entanto, o Executivo e os seus colaboradores, estão 

e podem estar satisfeitos pelo desempenho efectuado durante o ano. -------------- 
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Colocado o relatório à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Mais foi 

deliberado, que o saldo da gerência anterior (34 401,40 €) transitado para o 

orçamento do ano de dois mil e doze, com destino a despesas de capital, mais 

propriamente à edificação da habitação social e enviar os referidos relatórios à 

próxima Assembleia de Freguesia, para apreciação e aprovação. -------------------- 

REDE SOCIAL DA FREGUESIA. --------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes dos assuntos tratados na reunião da 

Rede em título, ocorrida no dia quatro do corrente mês e ano, pelas dezasseis 

horas, no Salão Nobre do edifício sede desta Junta. -------------------------------------- 

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

PROPOSTAS DE ANTEPROJECTO POLIS - RIBEIRA DO MOURÃO. ------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado pelo Engenheiro Adolfo 

Vital, da Câmara Municipal de Estarreja e apresentou documentos relativos a 

propostas do Anteprojecto em título. ----------------------------------------------------------- 

No referido email é solicitado a análise ao documento e que sobre o mesmo se 

pronuncie o Executivo. ---------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e em função da dimensão da obra e do 

que foi visto e analisaram, decidiram solicitar mais pormenores. Alheios a 

pormenores mais técnicos, os presentes concordam com o descrito no 

anteprojecto, desde que o mesmo contemple as “duas línguas” e o canal fique 

navegável. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

FOTOCOPIADORA MONOCROMÁTICA P/SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.----- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes propostas de orçamento 

da BSE, para a eventual substituição do actual equipamento copiador, o qual, 

face aos anos que tem de uso nesta Junta de Freguesia, (cerca de dez anos)  



 

8/8 

 

 

 

 

 

encontra-se gasto e dá origem a frequentes e elevados custos de 

reparação/manutenção.---------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram os orçamentos, trocaram 

entre si ideias quanto à substituição do equipamento e tendo sido equacionado o 

valor reduzido da retoma e valor do equipamento a substituir, foi decidido por 

unanimidade, proceder à manutenção da actual fotocopiadora, para nela tirar 

apenas fotocópias A3 e considerando os custos de impressão/cópia, bem como 

a possibilidade de substituir as actuais impressoras, foi por unanimidade 

decidido adquirir a fotocopiadora monocromática destinado ao formato A4, a  

qual ficará à experiência por um curto espaço de tempo, pelo valor de 

novecentos e dezoito euros acrescidos da taxa de IVA em vigor.---------------------- 

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

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 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. ----------------------------------------- 

 


