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----------------------------ACTA NÚMERO CINQUENTA E QUATRO---------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DOZE. ------- 

No dia sete de Fevereiro 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 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. --------------------------------------------- 

O Senhor Presidente renovou a justificação aos presentes da presença nesta 

reunião, da Técnica Superior desta Junta, Doutora Helena Coelho, pelo facto de 

a mesma se encontrar disponível e desejar estar presente para melhor se  
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inteirar dos assuntos tratados, sendo que no futuro e sempre que puder e estiver 

disponível estará presente, caso nisso o Executivo não veja inconveniente. ------- 

Os presentes entendem ser útil e vantajosa a sua presença nas reuniões do 

Executivo, apoiando por unanimidade a sua presença nesta e em futuras 

reuniões. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ESTAGIÁRIO DO POPH ENGENHEIRO - EMANUEL LOPES. ------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que o estagiário Emanuel Lopes, 

comunicou a possibilidade de desistir do estágio, justificando a sua antecipação 

do final do mesmo, pelo facto de ir frequentar o doutoramento, e seria quase 

impossível a conjugação dos dois.-------------------------------------------------------------- 

Mais informou que até ao dia dez de Fevereiro daria uma resposta definitiva 

sobre a situação em causa. ---------------------------------------------------------------------- 

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

CEI+ (CONTRATO DE EMPREGO INSERÇÃO +). -------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou aos presentes, que os beneficiários do programa 

CEI + (serviços gerais de limpeza e manutenção de espaços verdes), terminam 

o seu contrato no final de Maio do corrente ano. ------------------------------------------- 

Mais solicitou aos presentes para efetuarem uma reflexão sobre este programa 

e colocou à consideração de todos os elementos do Executivo a possibilidade da 

Junta concorrer a uma nova candidatura, deste programa financiado pelo I.E.F.P 

(Instituto de Emprego e Formação Profissional). ------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e concordaram por unanimidade que a 

Junta, efectua-se uma nova candidatura nos moldes das candidaturas  
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anteriores, uma vez, que até a data estes programas têm trazido vantagens nos 

serviços prestados à Freguesia. ---------------------------------------------------------------- 

Mais ficou aprovado que o Senhor Presidente iria informar a secretaria para 

proceder a candidatura a começar em Junho do corrente ano. ------------------------ 

TOLERÂNCIA DE PONTO DIA VINTE E UM DE FEVEREIRO DE 2012 (TERÇA 

FEIRA DE CARNAVAL). -------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor presidente colocou em discussão a tolerância de ponto no dia vinte e 

um de Fevereiro do corrente ano, dia de carnaval. ---------------------------------------- 

A sua proposta teve como fundamentação, a situação geográfica da Freguesia, 

uma vez, que se encontra no meio de duas cidades em que a tradição dos 

festejos do Carnaval é visível e significativa na população, mais argumentou que 

os colaboradores desta Junta nunca se opuseram ao trabalho extraordinário 

quando este Executivo o solícita não apresentando contrapartidas. ------------------ 

Os presentes subscreveram a proposta e votaram por unanimidade a favor da 

tolerância de ponto. -------------------------------------------------------------------------------- 

LIMPEZA DO BALDIO DA CHASCA – (RUA DA FÁBRICA). --------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que na sequência do que tem vindo 

a ser tratado nas reuniões anteriores, vai oportunamente solicitar que sejam 

efectuados os trabalhos de limpeza e acerto do espaço afecto a esta Junta, 

denominado Baldio da Chasca, sito na Rua da Fábrica. --------------------------------- 

Os Presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------- 

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

O Senhor Presidente informou aos presentes dos assuntos mais preocupantes 

da Rede Social, e colocou a disposição dos restantes elementos do Executivo as 

actas das reuniões, que se realizam nas primeiras quartas-feiras de cada mês. -- 
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Mais informou que estas reuniões estão abertas a todos os elementos do 

Executivo que se queiram inteirar sobre os assuntos tratados. ------------------------ 

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

HABITAÇÃO SOCIAL NÚMERO DUZENTOS E CINQUENTA E UM DA RUA 

ASSOCIAÇÃO CAÇADORES E PESCADORES DE AVANCA. ------------------------ 

O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Tesoureiro, José Guimarães. O 

Senhor Tesoureiro informou aos presentes que no dia um de Fevereiro do 

corrente ano, se reuniu com o casal que se encontra na habitação, afim de 

resolver o incumprimento do pagamento das rendas em atraso. ---------------------- 

Mais informou que ficou acordado com o casal proceder a entrega do valor da 

renda do mês em causa, acrescidos de um valor para abate das rendas em 

atraso. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e apoiam por unanimidade a postura do 

Senhor Tesoureiro, face a situação que se arrasta deste o ano passado. ---------- 

IRS - 2012 – APOIO AO PREENCHIMENTO DAS DECLARAÇÕES 

ELECTRÓNICAS. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou a votação, aos presentes qual a situação que a 

Junta de Freguesia iria tomar ao apoio no preenchimento do IRS dos cidadãos 

que o solicitem. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informou que até a data não há conhecimento da existência de protocolo 

com a Direcção Geral das Finanças ou com a ANAFRE. -------------------------------- 

Independentemente de haver ou não apoio e/ou formação, esta Junta de 

Freguesia deve continuar a disponibilizar colaboração a todos os cidadãos que a 

solicite, no que diz respeito ao preenchimento de IRS através das declarações 

electrónicas via internet. -------------------------------------------------------------------------- 
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Os Presentes tomaram conhecimento e votaram favoravelmente por 

unanimidade a proposta apresentada. -------------------------------------------------------- 

INAUGURAÇÃO SEDE DOS ZSAZSAS.  ----------------------------------------------------

O Senhor Presidente informou os presentes que no passado sábado dia quatro  

de Fevereiro esteve presente, em carácter pessoal, na inauguração da sede do 

Grupo de Carnaval em título, sito no Beco dos Ferroviários, em Avanca, edífico 

cedido por esta Junta. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Email de Patrícia Maia – (CLDS 7 Desafios em Rede). ---------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o conteúdo do referido email, solicitando 

a cedência do salão nobre, no edifício da ex-escola de Água Levada, para dar 

continuidade dos módulos de formação – “Internet avançada”, estando a sua 

calendarização prevista para todas as terças feiras no horário das quinze horas 

às dezanove horas. --------------------------------------------------------------------------------- 

O início desta formação, esta agendada para o dia sete do referido mês. ---------

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o conteúdo do pedido e 

decidiram por unanimidade anuir ao solicitado, uma vez que a formação tem 

início sem cedência prévia do espaço por este Executivo da Junta de Freguesia.  

O Senhor Presidente apesar de anuir a este pedido, informou que vai responder 

a referida entidade, citando: “em resposta ao email infra, informamos que este 

Executivo, a título excepcional e pela última vez damos o acordo à utilização das 

nossas instalações nos moldes até agora utilizados”. ------------------------------------ 

Não podemos ser confrontados com ultimatos deste género e acusados de 

problemas com a internet e de forma gratuita”. --------------------------------------------- 



6/11 

 

 

 

 

 

Os presente tomaram conhecimento e concordaram por unanimidade que seja 

enviada a referida resposta ao email. --------------------------------------------------------- 

OFÍCIO - CONVITE - Núcleo Sportinguista do Concelho de Estarreja. --------------

O Senhor Presidente leu aos presentes o convite recepcionado pela Instituição  

em referência, para estar presente no vigésimo quinto aniversário, a realizar no 

dia dez de Março do corrente ano. ------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, ficando à consideração de cada elemento 

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

Centro Recreativo de Estarreja. ----------------------------------------------------------------- 

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

em título, o qual dava a informação que vai organizar o vigésimo sétimo grande 

prémio de atletismo cidade de Estarreja, no dia vinte e cinco de Março do 

corrente ano e solicitava a esta Junta a oferta de um troféu, para ofertar aos 

atletas participantes. ------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram, pela oferta 

de um troféu, nos moldes dos anos anteriores. --------------------------------------------- 

Agrupamento Escuteiros 402 – Santa Marinha de Avanca. ----------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido do Chefe de Unidade  

da II Secção dos Escuteiros, agradecendo “a total disponibilidade que lhes foi 

dada por parte da Junta de Freguesia na cedência do espaço da ex-escola 

primária de Água Levada para a realização da sua actividade” , que se realizou 

no dia dezassete de Dezembro do passado ano de dois mil e onze. ----------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e registaram com agrado a atitude de 

agradecimento do Agrupamento Escuteiros 402. ------------------------------------------ 

Email de António Velez. --------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do cidadão em título o 

qual solicitava a esta Junta de Freguesia, colaboração no sentido de ser 

informado da morada/endereço de Herculano Alexandre Pinto, cidadão 

Avancanense, que entre mil novecentos e setenta e um e mil novecentos e 

setenta e quatro, juntamente com ele, prestaram serviço militar em Angola na 

Companhia de Engenharia 336. ---------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e o Senhor Presidente referiu ter 

conhecido o Senhor Herculano Pinto, desconhecendo nesta data o seu 

paradeiro, ficando de encetar diligências no sentido de obter a solicitada 

informação, para oportunamente dar a adequada resposta. ---------------------------- 

Email da Federação Distrital de Aveiro do Partido Socialista. -------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Federação em título, 

o qual convidava os Presidentes da Juntas de Freguesia, eleitos no Distrito de 

Aveiro pelo Partido Socialista, a estar presentes no dia dezoito de Fevereiro do 

corrente ano pelas dez horas, na sede da Junta de Freguesia de Loureiro - 

Oliveira de Azeméis, com o objectivo de discutir e apresentar melhores 

soluções, no que concerne a reorganização administrativa das freguesias. -------- 

Os presentes tomaram conhecimento, ficando decido que o Senhor Presidente 

vai estar presente, podendo igualmente comparecer os elementos do Executivo 

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

Email da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. -------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Câmara em título, o 

qual informava que nos dias dezassete e dezoito de Março do corrente ano, vai 

decorrer com a colaboração daquela Edilidade, a vigésima primeira edição da  
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Feira do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, trazendo em anexo o 

programa do evento. Referia ainda, que se disponibilizava a receber um grupo 

de pessoas organizado, desta Freguesia nas datas referidas e ofereceria um 

almoço, bem como organizava um programa complementar. --------------------------

Os Presentes tomaram conhecimento, registaram com agrado a sugestão/ 

programa, trocaram impressões e decidiram que sejam feitos contactos com a 

referida Câmara, no sentido de se obter mais informações, tomando-se 

brevemente a decisão final. ----------------------------------------------------------------------  

Paróquia de Santa Marinha de Avanca – “Testamento a favor da Junta”. -------- 
O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Paróquia em título, 

assinado pelo Pároco José Henriques da Silva, o qual dava informação de que 

O Senhor João Carlos da Fonseca Júnior, conhecido por “Carlos do Celeiro” 

falecido há cerca de dezasseis anos, deixou alguns dos rendimentos dos seus 

bens a dezasseis Instituições, entre as quais, se encontra esta Junta de 

Freguesia de Avanca, mas, que após o seu falecimento, seria a sua prima Ana 

Rosa Nunes Cascais, enquanto viva, quem beneficiava das rendas desses 

mesmos bens e que era vontade do Senhor João Carlos Júnior, que depois de 

sua prima Ana Cascais, falecer, fossem então as rendas repartidas, cabendo a 

esta Junta de Freguesia um dezasseis avos (1/16) do valor das mesmas, o que 

segundo é referido no citado ofício, cabe a esta Junta, o valor de trezentos euros 

referente ao ano de 2011.------------------------------------------------------------------------- 

Na sequência do constante, é também no ofício solicitado, que esta Junta de 

Freguesia, ofereça por um ou dois anos, o valor da renda a que tem direito, o 

qual, a ser oferecido, reverterá a favor da construção da obra de Cuidados  
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Continuados e do novo Lar para idosos que está a decorrer em Avanca, na rua 

Doutor António Abreu Freire. -------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento do conteúdo do ofício e manifestaram 

surpresa, pois foi a primeira vez que tomaram conhecimento da existência do 

“testamento”. E, fazendo fé no descrito, anuíram ao pedido formulado pelo 

Pároco José Henriques, sendo que vão tentar obter cópia do testamento para 

com pormenor saberem as condições do mesmo. -----------------------------------------  

Email de Despedida do Senhor José Fernando Correia – Gabinete Apoio ao 

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

O Senhor presidente leu aos presentes o email recebido do Senhor José 

Fernando Correia, o qual referia que dando cumprimento ao estabelecido por lei, 

deixava de ser colaborador da Câmara Municipal de Estarreja, no Gabinete de 

Apoio ao Presidente e agradecia a atenção e o respeito que sempre lhe foram 

manifestados nas questões e solicitações colocadas, durante o tempo que 

esteve na Câmara Municipal de Estarreja. --------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, ficam gratos com a recepção e conteúdo 

do email e por unanimidade decidiram endereçar os agradecimentos pela 

disponibilidade e atenção sempre manifestadas a este Executivo e desejar os 

maiores sucessos pessoais. ---------------------------------------------------------------------  

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

Averbamento de Titulares de Alvará – Coval número seis do Canteiro número 

seis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo deliberou que o coval número seis do Canteiro número seis, 

registado em nome de Margarida da Silva, por óbito desta e doação de Maria  
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Lídia da Glória de Oliveira e Pinho, titular do Bilhete de Identidade número seis 

milhões quinhentos e vinte e nove mil cento e trinta e cinco, residente na rua do  

Gonde número cento e oitenta e um em Avanca e de Paulo Jorge de Oliveira e 

Pinho, titular do cartão de cidadão número dez milhões, quinhentos mil, 

oitocentos e noventa e seis, casado com Sónia Maria Fernandes Capela 

residentes na rua Dona Glória de Castro número duzentos e setenta - quinto 

esquerdo, frente, em Vilar do Andorinho - Vila Nova de Gaia, passe a pertencer 

aos seus legítimos herdeiros; Maria Alice da Silva e Pinho Oliveira e Silva, titular  

do cartão de cidadão número cinco milhões, setenta mil seiscentos e trinta e seis 

com o NIF cento e vinte e quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco, casada 

com Cipriano António de Oliveira e Silva, Felicidade da Silva e Pinho, titular do 

Bilhete de Identidade número dois milhões novecentos e trinta e seis mil e vinte 

e dois, com o NIF cento e noventa e nove milhões setecentos e noventa e quatro 

mil, duzentos e sessenta, casada com António Orlando Oliveira dos Santos 

residentes todos residentes na rua Nova, número quatrocentos e sessenta e 

quatro em Avanca, Paula Maria da Silva Pinho Valente, titular do Bilhete de 

Identidade numero dez milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos 

e setenta e sete, com o NIF cento e oitenta e oito milhões, oitocentos e vinte e 

sete mil, quinhentos e trinta e seis, casada com Abel Martins Pereira Valente, 

residentes na rua Padre Bailas número cento e catorze em Avanca e a Nelson 

da Silva e Pinho, titular do Bilhete de Identidade número seis milhões, cento e 

quarenta e nove mil, seiscentos e trinta, com o NIF cento e cinquenta e dois 

milhões, quatro centos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e sete, 

casado com Maria Alice Tavares da Silva e Pinho, residentes na rua Nova 

número quatrocentos e sessenta e seis. ------------------------------------------------------ 
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O Documento emitido por esta Junta de Freguesia, com a identificação dos 

titulares, denomina-se “ ALVARÁ – Averbamento de 07/02/2012”. -------------------- 

Os documentos que deram origem à presente deliberação ficam arquivados na 

pasta do Cemitério e no correspondente coval e canteiro. ------------------------------ 

Averbamento de Titulares de Alvará – Coval número oitenta e seis do Canteiro 

número catorze. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo deliberou que o coval número oitenta e seis do Canteiro número 

catorze, registado em nome de Justino Miguel dos Santos passe a pertencer por  

doação a Matias José Leal Guimarães, viúvo, portador do Bilhete de Identidade 

número dois milhões setecentos e cinquenta e sete mil setecentos e doze, 

residente na Rua da Santa Marinha, numero quarenta, segundo esquerdo 

direito, três mil e oitocentos e sessenta e seiscentos e setenta e dois da 

Freguesia de Avanca.------------------------------------------------------------------------------ 

O Documento emitido por esta Junta de Freguesia, com a identificação dos 

titulares, denomina-se “ ALVARÁ – Averbamento de 07/02/2012”. -------------------- 

Os documentos que deram origem à presente deliberação ficam arquivados na 

pasta do Cemitério e no correspondente coval e canteiro. ------------------------------ 

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


