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----------------------------ACTA NÚMERO CINQUENTA E NOVE--------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZASSETE DE ABRIL DE DOIS MIL E DOZE. ----No dia dezassete de Abril 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, dos vogais Senhor Luís Manuel
Gonçalves dos Santos e Senhor Jacinto Álvaro Rodrigues e da técnica superior
desta Junta Doutora Helena Coelho.----------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------FARDAMENTO – POLOS/COLETES FUNCIONÁRIOS JUNTA FREGUESIA. ---O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com a encomenda
feita, foram recebidos nesta Junta, os polos e coletes que se destinam aos
colaboradores os quais os vão passar a usar no dia-a-dia, sendo que nos polos
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a serem usados pelas funcionárias haverá necessidade de fazer “pequenos
ajustamentos”. --------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE AVANCA – “10º TORNEIO DA PÁSCOA
DOUTOR EGAS MONIZ”. -----------------------------------------------------------------------O Senhor Secretário informou os presentes, que no dia sete do corrente mês e
ano, em representação do Executivo, esteve presente no enceramento do
referido Torneio, acompanhado do Vogal Senhor Jacinto Álvaro e entregou ao
Senhor Presidente do Executivo uma pequena medalha alusiva ao referido
evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------Mais informou que no encerramento do Torneio, esteve também, o Senhor Vice
Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Doutor Abílio Silveira, bem como
dirigentes da Associação Atlética de Avanca. ----------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e o Senhor Presidente informou que a
medalha entregue, iria fazer parte do espólio desta Junta. -----------------------------PROPOSTA DE ALARGAMENTO DA RUA S. SALVADOR – AVANCA. ----------O Senhor Presidente informou os presentes que o Senhor António Maria Pereira
Homem, proprietário do terreno de cultivo situado no gaveto da Rua Padre
António Maria Pinho/Rua S. Salvador, está receptivo e na disposição em ceder
terreno, para alargamento da rua na frente confinante, bem como para alargar o
adro da Capela, dando como condições, que lhe seja feito o alinhamento e a
construção do muro.-------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente entende estar aqui uma oportunidade a aproveitar e
colocou por escrito este assunto, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Estarreja, aguardando-se uma breve informação. -----------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento e concordam por unanimidade que esta é
de facto uma oportunidade a não perder e que a concretizar-se o alargamento
da referida rua, seria um óptimo melhoramento e uma mais-valia para a
Freguesia, considerando que se trata de uma artéria com bastante trânsito e por
isto, decidiram por unanimidade que este Executivo deve dar/disponibilizar o
apoio possível, para a realização da obra caso a Câmara Municipal esteja
igualmente receptiva. -----------------------------------------------------------------------------ENVIO DE EMAILS AO VEREADOR DAS FREGUESIAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTARREJA DOUTOR DIAMANTINA SABINA. --------------------O Senhor Presidente informou os presentes dos conteúdos de quatro emails
enviados ao Senhor Vereador em título, dois enviados pelo Senhor Secretário a
informar do furto de uma tampa em ferro, de uma caixa situada na Praceta do
Gama, junto à rua Santa Marinha e outra a informar da má execução da
passadeira elevada recentemente construída, sita na rua Fundação Benjamim
Dias Costa.-------------------------------------------------------------------------------------------Por sua vez o Senhor Presidente endereçou um email, propondo para análise
assuntos como:- Regular os semáforos colocados na Estrada Nacional cento e
nove às ruas do Morgado/Rua Professor José Maria Tavares, de forma a acionar
quando os veículos excedam a velocidade permitida, fazendo-os igualmente
acionar para os peões, dando assim maior e melhor segurança no cruzamento.
Alteração do sentido de trânsito na rua Doutor António Duarte Oliveira e na rua
Professor José Maria Silva Tavares. Reanalisar as zonas de estacionamento e
sentidos de circulação na rua Doutor António Abreu Freire, os passeios e zonas
de estacionamento de curta duração, junto à Caixa Geral de Depósitos. A
circulação junto ao Posto Médico, no âmbito de estacionamentos, com possível
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colocação de sinalização vertical, bem como sinalizar adequadamente o sentido
de entrada e saída das ruas do Mato, Professor Doutor Egas Moniz e Fundação
Benjamim Dias Costa. Pintar/colocar linha longitudinal contínua, entre a rua do
Mato e a rua da Várzea, com descontínua nas entradas para as habitações, no
sentido de evitar que os veículos que circulam de poente para nascente o façam
pela esquerda, ponde em risco os moradores. O outro email fornecia a
informação e solicitava intervenção/resolução para a caixa sita no passeio do
lado norte na Quinta do Outeiro, para as caixas de recolha de águas pluviais
sitas na rua Associação Artística de Avanca à rua do Morgado, na rua Capela do
Forno e na rua da Arcã ao entroncamento com a passagem superior sobre o
caminho de ferro, cujas grelhas, foram roubadas, bem como a tampa de uma
caixa colocada no espaço relvado da Praceta do Emigrante.--------------------------Os presentes tomaram conhecimento, manifestam preocupação pelo roubo das
tampas/grelhas, bem como o perigo que as caixas representam enquanto não
foram devidamente tapadas e referiram aguardar por breve resolução dos casos
apontados. -------------------------------------------------------------------------------------------RECLAMAÇÃO À CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA DE VERBAS POR
RECEBER. ------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta/relação que enviou ao Vereador
das Freguesias, Doutor Diamantino Sabino a recordar os valores que a Câmara
Municipal tem ´protocolados com esta Junta, relativos ao ano de dois mil e onze
e que se encontram ainda por liquidar.-------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------REGULARIZAÇÃO DAS TAXAS DAS SEPULTURAS Nºs 96 e 97 DO TALHÃO
Nº 3 DO CEMITÉRIO DE AVANCA. -----------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente recordou os presentes que no cumprimento do
“Regulamento do Cemitério e Casa Mortuária da Junta de Freguesia de
Avanca”, em representação do Executivo, hoje (17/04/2012) endereçou uma
carta, que leu aos presentes, dirigido ao Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Estarreja a informar da verificação do incumprimento do
pagamento das taxas de manutenção das sepulturas referenciadas em título, as
quais supostamente pertencem à Câmara Municipal de Estarreja, pelo legado do
Professor Doutor Egas Moniz, cujas taxas em dívida se reportam desde o ano
de dois mil e quatro e correspondem às referidas duas sepulturas. ------------------Os presentes tomaram conhecimento e subscrevem por unanimidade o
conteúdo da referida carta. ----------------------------------------------------------------------MAPA DE TESOURARIA. ---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou aos presentes um mapa que foi elaborado pelo
serviço de secretaria para controlo de tesouraria, o qual reflete as despesas
habituais correntes até ao final do ano. ------------------------------------------------------Analisado o mapa pelos presentes, este prossupõe a existência de um equilíbrio
nas receitas e despesas.-------------------------------------------------------------------------ACÇÃO SOCIAL NA FREGUESIA. -----------------------------------------------------------O Senhor Presidente colocou à apreciação e análise dos presentes, diversos
assunto no âmbito de acção social, no que se refere a famílias carenciadas
residentes na freguesia e lembrou que as voluntárias a prestar colaboração na
loja social de freguesia, têm desenvolvido um notável e extraordinário trabalho
na área social, sendo certo que estão diariamente a aumentar as solicitações de
apoio. --------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e são unanimes em louvar o trabalho e a
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paciência das voluntarias da loja social e reafirmam a sua disponibilidade para
colaborar dentro do possível.--------------------------------------------------------------------TAXA DE RESÍDUOS URBANOS. ------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes de que lhe chegou ao
conhecimento, que aos residentes na Freguesia, que não têm as habitações
ligadas à rede de abastecimento de água e ou à rede de saneamento, estão a
receber contas para pagar, relativas aos resíduos urbanos, independentemente
de os prédios estarem ocupados ou em más condições de habitabilidade. --------Referiu ainda, que alguns desses cidadãos têm comparecido nos serviços
administrativos desta Junta a solicitar informação e também apoio, sendo que
este Executivo não tem qualquer responsabilidade sobre o assunto, cabendo à
adra e à Câmara Municipal responder. -------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------CONTENTOR DE RECOLHA RESÍDUOS DOMÉSTICOS QUEIMADO-ÁGUA
LEVADA. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Secretário informou os presentes que na primeira e segunda semana
do corrente mês de Abril, foram queimados dois contentores de recolha de
resíduos urbanos, colocados na rua Maria Silva Brandão à rua da Rainha em
Água Levada. Que depois de queimado o primeiro e ter sido substituído,
queimaram o segundo, não havendo do acto suspeito a indicar. --------------------Os presentes tomaram conhecimento e repudiaram o acto. ---------------------------REUNIÃO CAMARA MUNICIPAL – DISCUSSÃO PROTOCOLOS.------------------O Senhor Presidente informou os presentes que no dia vinte de corrente mês e
ano às dezasseis horas, vai haver na Câmara Municipal de Estarreja uma
reunião entre representantes da Câmara Municipal e os Senhores Presidentes
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de Junta das sete Freguesias, com o objectivo de analisar e discutir a matéria
dos Protocolos a celebrar entre a Câmara e as Juntas, para o corrente ano e os
assinar se for o caso. -----------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------FICHA DE PARTICIPAÇÃO DE SOLANGE CATARINA PEREIRA – FURTO
COBERTURA POÇO. ----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes a Ficha de Participação da
cidadã em título, residente na rua da Tendeira número cento e cinquenta –
Avanca, na qual informava que num terreno junto à A-29 nascente que fora do
Senhor Firmino (Costeira) existe um poço e que deste foi furtada a
cobertura/grade em ferro que servia de proteção ao mesmo. -------------------------Os presentes tomaram conhecimento e o Senhor Presidente referiu que a
propriedade onde se encontra o referido poço não é desta Junta. -------------------Os presentes tomaram conhecimento e vão diligenciar para encontrar solução. -FURTO OCORRIDO NA LOJA SOCIAL DE FREGUESIA. -----------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que no fim-de-semana de 14/15, de
Abril do corrente ano, desconhecidos por meio de escalamento do telhado,
entraram na loja Social de Freguesia, remexeram o que se encontrava no seu
interior (vestuário/calçado) nada tendo furtado, à primeira vista, tendo apenas
causado danos no telhado, partindo seis telhas e a ripa que suportava as
mesmas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram participar o caso à GNR local.
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja – Subunidade de Espaços Verdes. ------------------
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O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da subunidade em
título, o qual de acordo que o pedido deste Executivo, fornecia informação sobre
o estado/situação das árvores existentes no Centro Cívico de Avanca. ------------Dado à complexidade do assunto e não possuir esta Junta técnicos com
formação no mesmo, o Senhor Presidente esclareceu que vai solicitar mais e
melhor informação. --------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e concordaram todos com a posição do
Senhor Presidente. --------------------------------------------------------------------------------Instituto do Emprego e Formação Profissional,IP – Centro de Emprego de
Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o ofício (nº 246314 de 1004-2012) do referido Centro de Emprego, que trazia em duplicado, Termo
Aceitação da Decisão de Aprovação, relativo ao Processo nº006/CEI+/12 no
âmbito da candidatura formulada por esta Junta, para a execução do trabalho
socialmente necessário, sendo que um exemplar vai ser assinado pelo Senhor
Presidente e posteriormente devolvido ao referido Centro, após decisão deste
Executivo, no que se refere ao início do contrato de emprego-inserção+.----------Os presentes tomaram conhecimento apoiando por unanimidade a posição a
tomar. ------------------------------------------------------------------------------------------------Carta da Associação Motards Amigos de Avanca. ----------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes a carta recebida da
Associação em título, a qual dava informação sobre a data da realização do seu
décimo terceiro convívio nos dias oito e nove de Junho do corrente ano,
solicitava para estes dias a cedência dos sanitários do Parque Municipal do
Mato e apoio para atenuar despesas. ---------------------------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento e decidiram pela cedência dos sanitários.
Quanto ao apoio/subsídio a atribuir, o Senhor Presidente informou que na
próxima reunião do Executivo se iria colocar para apreciação/decisão os apoios
a atribuir no corrente ano, às Associações, Colectividades e outras. ----------------Os presentes concordaram com a decisão. -------------------------------------------------“EDP – Serviço Universal”. ----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes correspondência recebida
via Internet, da empresa em título, cujo assunto era: “Extinção das tarifas
reguladas Baixa Tensão Normal (Potência Contratada inferior ou igual 41,4KVA)
– Decreto-lei 75/2012, publicado no Diário da República, 1ª série, de 26 de
março de 2012” e versava sobre a extinção das tarifas reguladas de venda de
energia elétrica a clientes com consumos em Baixa Tensão Normal, ficando a
respectiva venda submetida ao regime de preços livres e apresentava o
calendário com datas, para a extinção gradual das referidas tarifas. ----------------O Senhor Presidente incentivou os presentes a estudar/inteirarem-se melhor do
assunto e recomendou à técnica presente, para fazer diligências no sentido de
obter mais pormenores no que se refere aos clientes com condições de acesso
à tarifa social. ---------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Segurança Social – Centro Distrital de Aveiro- “Programa de Subsidiação e
Comparticipação na TDT – Televisão Digital Terrestre”. --------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes, o ofício (nº75977 datado
de 13ABR2012) da Segurança Social em título, o qual informava, que a
ANACOM criou um subsídio adicional com vista à adaptação da instalação para
receção do sinal digital, no valor de 61 euros, para as famílias, cujo requerente
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tenha 65 anos de idade e se encontre em situação de isolamento social e
solicitava a esta Junta, colaboração no sentido de identificar famílias de idosos
nas condições tipificadas, bem como no preenchimento dos formulários.---------O Senhor Presidente lembrou os presentes, que esta Junta estava já a dar
informações e apoio no preenchimento dos formulários, mas que vai junto dos
serviços administrativos desta Junta reforçar o pedido de colaboração. ------------Os presentes tomaram conhecimento e aprovaram e decisão. -----------------------ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias. ------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes a carta recebida da
Associação em título, a qual em anexo trazia “Protocolo de Cooperação” em
duplicado, dando informação que o Programa Operacional Potencial Humano
(POPH) entende ser obrigatória a celebração de protocolo entre aquela entidade
(ANAFRE) e as entidades beneficiárias (Freguesias), para assim de forma
gratuita, poder continuar a promover acções de formação às Freguesias e para o
qual, há necessidade do Senhor Presidente de Junta, assinar e devolver o
referido protocolo, com vista a dar cumprimento à formalidade exigida e não por
em causa o financiamento do projeto. ------------------------------------------------------Mais informou o Senhor Presidente que procedeu de acordo com o
solicitado/recomendado tendo assinado e devolvido já o protocolo. -----------------Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade apoiaram decisão. -----Grupo “Coral Atlântico”. --------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido do grupo em título, o
qual trazia em anexo a descrição do Grupo, bem como informação sobre os
custos de deslocação e actuação. -------------------------------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento e ponderam a possibilidade de
estabelecer contrato com o referido Grupo, para que conjuntamente com outro
leve a efeito uma actuação no anfiteatro do Centro Paroquial de Avanca. ---------Orfeão Egas Moniz – Avanca. ------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o ofício recebido do Orfeão
em título, no qual refere estar convidado pelo Orfeão de Fafe - Espanha, para
nesta cidade participar no Encontro de Coros, a realizar no dia vinte e um de
Abril do corrente ano e solicitava a esta Junta dois conjuntos de lembranças,
para oferecer e simultaneamente divulgar a Freguesia de Avanca.-------------------Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram fazer a
oferta de dois mapas, dois galhardetes, dois livros e duas medalhas, todos
alusivos à Freguesia.------------------------------------------------------------------------------Carta de Belmiro Santos - Rua Peneda/Porto Tonce-Avanca. -------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o conteúdo a carta
recebida do cidadão em título, na qual é solicitado o melhoramento do piso da
betesga (rua pedonal) que liga a Rua Doutor Abreu Freire à rua Peneda/Porto
Tonce, referindo a mesma carta, que o piso apresenta irregularidades e dificulta
a passagem dos transeuntes. ------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram que oportunamente iriam
passar pela referida betesga com o propósito de melhor se inteirarem da
situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------Carta/email dos Kompinxas. --------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o conteúdo da carta/email do grupo em
título, na qual e de acordo com a vontade deste Executivo manifestada por altura
do Natal em proporcionar um espectáculo para crianças e que não se tornou
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possível, vem agora, manifestar a disponibilidade do grupo, para fazer um
espectáculo no dia um de Junho (dia mundial da criança) no anfiteatro do Centro
Paroquial de Avanca, assumindo esta Junta as despesas inerentes ao mesmo.
Os presentes tomaram conhecimento e vão desenvolver contactos com
elementos do concelho executivo da escola Professor Doutor Egas Moniz, para
decidirem. --------------------------------------------------------------------------------------------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 vinte 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. ----------------------------------------

