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------------------------------ACTA NÚMERO SESSENTA E UM-----------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E DOIS DE MAIO DE DOIS MIL E DOZE. ---No dia vinte e dois de Maio 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, encontrando-se
também presente a técnica superior desta Junta, Doutora Helena Coelho. -------Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da
reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------“ADIAMENTO COMEMORAÇÂO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA”. --------------------O Senhor Presidente referiu aos presentes, que tendo o Agrupamento de
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Escolas de Avanca, decidido fazer deslocar as crianças ao Fórum-Aveiro, no dia
um de Junho (dia Mundial da Criança) data que esta Junta de Freguesia tinha
planeado oferecer um espectáculo a todas as crianças, a levar a efeito pelos
“Kompinxas”, propunha que esse mesmo espectáculo, fosse adiado para o final
do ano lectivo, marcado para o dia quinze de Junho e a realizar no anfiteatro do
Centro Paroquial e Social de Avanca. --------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a proposta e aprovaram-na
por unanimidade, decidindo que caberá ao Agrupamento Escolar, acertar a
cedência do anfiteatro para a referida data e ainda, que houvesse alguém à
entrada, com o objectivo de receber dos adultos que queiram assistir ao
espectáculo e contribuir com um valor simbólico, o qual, se destinará a ajudar a
custear as obras de construção do edifício de cuidados continuados-Avanca. ---VISITA À FREGUESIA PELO EXECUTIVO E TÉCNICOS DO MUNICÍPIOESTARREJA. ---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que no passado dia quinze de Maio
do corrente ano pelas dez horas, liderados pelo Presidente da Câmara, Doutor
José Eduardo de Matos, acompanhado pelo Vereador das Freguesias Doutor
Diamantino Sabina e pelo chefe da DOMA, Engenheiro Costa Pinto, visitaram
esta Freguesia, tendo sido guiados na visita pelo Senhor presidente desta Junta.
A visita tinha por objetivo fazer com que os responsáveis autárquicos do
município melhor se inteirassem das reclamações, propostas e sugestões feitas
pelo Executivo, verificando in loco as muitas necessidades da Freguesia. --------O Senhor Presidente referiu ainda terem dado especial atenção à casa que
alberga as Associações, sita no Beco dos Ferroviários, bem como ao edifício da
estação, moinho de Arcã, ponte pedonal sobre o caminho-de-ferro
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“Samouqueiro”, ponte de Arcã sobre o caminho-de-ferro, rio dos bois, vala de
sardinha, ruas de Samouqueiro, Fojo, Outeiro da Bandeira, Coxo e habitação
social em construção, na rua Peneda/Porto Tonce. --------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------CEI+ (POCS) – TERMINO DO CONTRATO. ----------------------------------------------O Senhor Presidente lembrou aos presentes que no próximo dia trinta e um de
Maio (corrente ano) termina o contrato relativo os quatro trabalhadores, que
foram contratados ao abrigo do “Contrato Emprego Inserção +” e que vai ser
analisada a próxima candidatura, uma vez que consta ter havido alteração, à
forma de apoio às referidas candidaturas.---------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e concordam que seja feita a referida
análise, para a tomada de decisão final. ----------------------------------------------------“CASAL SEM ABRIGO” – CASA COLECTIVIDADES. ----------------------------------O Senhor Presidente colocou os presentes ao corrente da situação do casal que
“clandestinamente” pernoitava na casa das colectividades, à rua do Mato Avanca, informando que a este casal, recentemente e inesperadamente, mais
três pessoas se juntaram, por terem sido despejadas da casa que habitavam em
Avanca e que por determinação do Executivo Camarário, foram obrigados a
abandonar o local, sem terem para onde ir. ------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a difícil situação das pessoas
em causa e tomando conhecimento que a Câmara se comprometeu em alojar
três das cinco pessoas, por entre estas, haver um menor de quinze anos de
idade, não encontrando outra solução, decidiram permitir que de forma
provisório e a título excecional, até que se consiga melhor solução, que o casal
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(Pedro e Helena) pernoite e faça a sua vida no espaço denominado “loja número
um” do Mercado Júlio Neves- Avanca. -------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou ainda os presentes que em nome do Executivo,
está a desenvolver esforços no sentido de conseguir solução para o referido
casal e alertou, para o facto de serem muitas as pessoas/casais que com
frequência recorrem a esta Junta de Freguesia, a solicitar apoio, por carecerem
de habitação ou rendimentos que lhes permitam pagar a renda, as contas
relativas às despesas correntes e até a alimentação. ------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, referiram terem efetiva consciência de
que existem muitas famílias em dificuldade económica, devido ao acentuar do
desemprego e que a Câmara Municipal de Estarreja e nomeadamente as
Instituições de Solidariedade, da Freguesia e do concelho, terão de estar mais
despertas para esta realidade que é preocupante, a fim de desenvolver uma
maior dinâmica, no sentido de minorar algumas das situações de carência. -----DESCIDA DO RIO ANTUÃ – ESTARREJA . -----------------------------------------------O Senhor Presidente recordou aos presentes que no passado dia vinte do
corrente mês e ano ocorreu mais uma edição, denominada “Descida do Rio
Antuã”, evento que juntou ao longo do referido rio centenas de pessoas.----------Os presentes tomaram conhecimento e o Secretário, Senhor Borges e o
Tesoureiro, Senhor José Guimarães, referiram terem estado presentes como
espectadores, no referido evento, teve muita criatividade por parte dos seus
participantes e uma enorme assistência, bem se podendo considerar um dos
melhores eventos realizados no concelho. -------------------------------------------------CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro –
Atribuição Certificado de Presença Doutora Helena Coelho. ---------------------------
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O Senhor Presidente informou os presentes que a Comissão em título, emitiu
certificado em nome da Técnica Superior desta Junta, Doutora Helena Coelho,
por ter participado na “Sessão de Esclarecimento sobre Eleitos Locais E
Recurso Humanos nas Freguesias”, promovida pela Comissão em título, no dia
dezassete de Maio do corrente ano, o qual já lhe foi entregue. -----------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja – Divisão de Educação e Coesão Social.----------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Divisão em título, o
qual em anexo trazia listagem das candidaturas ao Programa Casa Melhor/2012,
que são: Conceição Reis Azevedo-rua Santa Ana nº 269, Matilde Marques
Resende, rua Quinta Nova nº 74, António Tomás Oliveira, rua Baluarte nº72 e
Agostinho Pereira Tavares, rua Padre Manuel Garrido nº71, todos de Avanca.—
Os presentes tomaram conhecimento, ficando a aguardar informação sobre
decisão final. ----------------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja – DOMA – Subunidade Administrativa de Obras
Municipais – Rua S. Salvador. ------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes o ofício (nº 4088 de
12/05/10), recebido da Subunidade em título, o qual em resposta ao ofício deste
Executivo (nº 129/2012 de 17/04) que versava sobre a cedência de terreno para
o alargamento da Rua S. Salvador, referia o seguinte: “que o Departamento de
Obras Municipais e Ambiente possui o levantamento topográfico (planimétrico e
altimétrico) da Rua em causa, mas não procedeu ainda ao novo traçado com
vista ao seu alargamento. Contudo, pode-se proceder a esse estudo no 2º
semestre do ano de 2012 (mês de Julho). Quanto à construção do muro de
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vedação nada podemos acrescentar, porque a rua não está prevista no Plano
Plurianual de Investimento, todavia primeiro há que elaborar o estudo de
alargamento aprovado para poder dar-se o alinhamento e eventualmente
quantificar as obras de construção do muro”.-----------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e lamentam a decisão formulada no
despacho, que não permite que seja aproveitada esta oportunidade para se
proceder ao alargamento do referido arruamento exatamente no troço em que é
efectivamente mais estreito. --------------------------------------------------------------------O processo vai continuar a ser acompanhado até decisão final com informação
da situação/solução ao proprietário do terreno, Senhor António Borges. -----------Câmara Municipal de Estarreja – Gabinete de Apoio ao Presidente – Cemitério
de Avanca – Taxas Sepulturas 96 e 97 Talhão Professor Doutor Egas Moniz. O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido do Gabinete em título,
o qual evocava a Lei 53-E/2006 de 29/12, para se isentar do pagamento das
taxas relativas às sepulturas em título, que são da responsabilidade da Câmara
Municipal de Estarreja. ---------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, ficando decidido por unanimidade
proceder a cuidada análise, no sentido de oportunamente ser tomada adequada
decisão. ----------------------------------------------------------------------------------------------Direcção de Serviços Veterinários da Região do Centro - Divisão de Intervenção
Veterinária de Aveiro. -----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o ofício da Divisão em
título, o qual solicitava a esta Junta de Freguesia que fosse facultado o endereço
de email, para posterior troca de correspondência e que fosse afixado o Edital
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recebido em anexo, cujo o assunto versava sobre “actividade apícola-declaração
de existências”. ------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram facultar o
endereço eletrónico desta Junta, bem como afixar o edital, no espaço exterior do
edifício desta Junta, destinado a afixação de editais. ------------------------------------Diário de Aveiro - Suplemento de Aniversário. ---------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email recebido do Jornal
em título, que trazia em anexo a tabela de preços para publicação de anúncios e
“convidava esta Junta de Freguesia a fazer parte do suplemento de aniversário
dos 27 anos” do referido Jornal, através da publicação de um anúncio.------------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o assunto, trocaram
impressões e decidiram por unanimidade que esta Junta não deve colaborar,
considerando a forma como o referido Jornal vem tratando os eventos desta
Freguesia, mesmo sendo esta a solicitar a publicação. ---------------------------------O Senhor Presidente recordou aos presentes, que em nome do Executivo, já
anteriormente havia manifestado desagrado e que não obtivera qualquer
resposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes, decidiram ainda que fosse o Jornal informado da decisão tomada
nesta reunião e que o Executivo está e estará disponível em estabelecer as
melhores relações, em moldes a esclarecer e a acordar entre as partes. Foi
também decidido, formular os votos de Feliz Aniversário e de que continue ao
serviço da região. ----------------------------------------------------------------------------------Rotary Club de Estarreja.------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email do Rotary Club de Estarreja, o
qual informava que ia levar a efeito n dia vinte e seis do corrente mês e ano,
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pelas vinte horas e trinta minutos no Hotel Eurosol – Estarreja, mais um evento
no âmbito da comemoração do seu quinquagésimo aniversário, trazendo em
anexo o programa do referido evento, que de acordo com o mesmo tem fins de
beneficência.----------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e vão ver da possibilidade de estarem
presentes, uma vez que são imensos eventos que se realizam nesta época, e
para os quais é convidado o Executivo.------------------------------------------------------Grupo Amador de Teatro de Avanca – (O G.A.T.A) – Convite. ------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o convite endereçado a
este Executivo para assistir à peça intitulada “Daqui fala o morto”, a realizar no
dia vinte e seis de Maio e dezasseis de Junho do corrente ano, no anfiteatro do
Centro Paroquial e Social de Avanca. --------------------------------------------------------Os presentes registaram com agrado o convite e vão fazer os possíveis por
assistirem à referida peça, independentemente do mesmo. ---------------------------Junta de Freguesia do Ferro – Covilhã – “Convite Feira da Cereja 2012”. ---------O Senhor Presidente Leu aos presentes o convite para a feira em título, que se
vai realizar nos dias dois e três de Junho do corrente ano integrada na “ 7ª
edição da Feira Agrícola, Feira da Cereja da Vila do Ferro, no concelho da
Covilhã”, o qual em anexo, trazia o programa e fotos do referido certame.---------No referido email, a Junta de Freguesia assume disponibilizar-se para receber
um grupo organizado desta ou de outras Freguesias num dos dias da feira da
cereja e a oferecer um almoço aos participantes no passeio e a organizar um
programa complementar para esse dia. -----------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, registaram com satisfação o convite,
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parecendo contudo difícil ao executivo anuir ao convite, devido aos muitos
eventos agendados para essa data. ----------------------------------------------------------“Encontro Nacional de Combatentes 2012 – Convite”. ----------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da “Comissão
Executiva do Encontro Nacional de Combatentes 2012”, o qual fazia convite a
este Executivo e população da freguesia de Avanca, de onde também partiram
para as ex-Províncias Ultramarinas Portuguesas, jovens soldados e marinheiros
que chamados a servir o País morreram ao serviço de Portugal, cujos seus
nomes, constam gravados nas lápides que envolvem o Monumento, para
participar no XIX Encontro Nacional de Combatentes, a realizar no dia dez de
Junho do corrente ano, Dia de Portugal, junto ao Monumento aos Combatentes
do Ultramar em Belém – Lisboa, o qual em anexo trazia programa do evento e
solicitava que fossem afixadas cópias do mesmo em locais públicos para a sua
difusão. -----------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, determinaram a afixação do programa no
espaço adequado para o efeito, no exterior do edifício desta Junta, ficando
decidido que seriam informados do programa do evento, familiares e amigos dos
combatentes falecidos e população em geral. ---------------------------------------------Confraria da Broa d’Avanca – “1ª Fase do Ciclo do Milho”. -----------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Confraria em título,
o qual no âmbito do seu plano de actividades, convidava o executivo para
assistir à “1ª fase do ciclo do milho” que consiste em artesanalmente lavrar e
gradar a terra, bem como semeá-la de milho, recorrendo à força de uma junta de
bois. Toda esta actividade vai ocorrer no dia vinte e quatro do corrente mês e
ano, com início às catorze horas num terreno anexo à residência de uns dos
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confrades da referida Confraria, Senhor Albino Cabral, residente na rua António
Augusto Cabral número vinte em Avanca. --------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e consideraram ser esta uma acção de
interesse público, principalmente para quem desconhece a forma como se
processa a sementeira e se obtém a tão necessária farinha, bem como o pão
que dela é feito e decidiram que o Executivo estará no evento representado pelo
Senhor Presidente e por todos os elementos do Executivo eu possam e desejem
estar presentes. ------------------------------------------------------------------------------------Rádio Clube da Feira. ----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email, recebido da Rádio em título, o
qual solicitava que fosse agendada uma reunião no sentido proporcionar a ida
ao estúdio daquela Rádio, em Santa Maria da Feira, com o objectivo de fazer
entrevistas às Colectividades/Associações da Freguesia e emiti-las nos
programas subordinados ao desporto. -------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade, solicitar à
referida Rádio, que forneça mais informação sobre o assunto, por parecer um
pouco “vago” o conteúdo do referido ofício. -------------------------------------------------Grupo Etnográfico da Casa do Povo de Avanca. ------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida do Grupo em título, a
qual agradecia a este Executivo, a colaboração dada para a realização do “VIII
Concurso de Pesca” realizada por aquele Grupo, com a oferta de um troféu. ----Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Associação Motards Amigos de Avanca – Convite para entrega lembranças XIII
Convívio Motard. ------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida da Associação em
título, a qual convidava o Senhor Presidente a representar o Executivo e estar
presente no dia nove de Junho do corrente ano pelas dezoito horas, no Parque
Municipal do Mato-Avanca, para participar na entrega de lembranças aos grupos
motards, integrado no XIII Convívio Motard. ------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram que caso o Senhor Presidente
não possa estar presente o Executivo far-se-á representar. ---------------------------Seminário -“As Assembleias Municipais e a Reforma do Poder Local”.--------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do “1º Secretário da
Mesa da Assembleia Municipal” de Mirandela, Senhor Rui Magalhães, o qual
dava informação sobre o Seminário em título, a realizar no dia vinte e seis de
Maio do corrente ano em Mirandela, organizado por este Município e que em
anexo trazia o programa e informação complementar, sobre locais onde se pode
dormir e comer. -------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, foram unanimes em perceber que seria
de grande interesse que este executivo estivesse representado, mas atendendo
a compromissos já assumidos, bem como á distancia que se teria de percorrer,
não se tornará possível. --------------------------------------------------------------------------Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. –
O Senhor Presidente leu o ofício recebido do Ministério em título, o qual para
conhecimento trazia em anexo dois Editais; com referência à alteração ao
regulamento e limite ao “Campo de treino de Caça nº 122” e “Campo de Treino
de Caça nº 124,

autorizados por edital em 28/09/1988, à Associação de

Caçadores e Pescadores de Avanca”.---------------------------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento e decidiram afixar no exterior do edifício
desta Junta e local adequado os referidos Editais. ---------------------------------------“AT” - Autoridade Tributária e Aduaneira – Notificações Eletrónicas. ----------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email (de 12/5/2012) recebido da
Autoridade em título, o qual dava informação de que com a abertura por esta
Junta da caixa postal eletrónica, passou a enviar as notificações e citações
“preferencialmente por via eletrónica, conforme o estabelecido nos artigos 38º,
191º do Código de Procedimento e Processo Tributário”; sendo que durante
algum tempo poderá continuar a emitir um número residual de notificações em
papel, mas que cada notificação enviada seguirá apenas numa via (por correio
em papel ou por via eletrónica). ----------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, sendo que a técnica superior presente
nesta reunião, referiu que a Autoridade Tributária e Aduaneira, já está a enviar
notificações por via eletrónica. -----------------------------------------------------------------Fundação Cónego Filipe de Figueiredo – Convite para a inauguração oficial da
Fundação. --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício (datado de 2 de Maio) recebido
da Fundação em título, o qual convidava este Executivo para a Sessão Solene
de Inauguração da Fundação em título, que ocorreu no dia dezanove de Maio do
corrente ano, pelas quinze horas, nas instalações da referida fundação. ----------Os presentes tomaram conhecimento do conteúdo do ofício e referiram que
embora

tenham

tido

conhecimento

antecipadamente

do

evento,

por

compromissos assumidos, não se tornou possível a este Executivo fazer-se
representar, o que lamentam. -------------------------------------------------------------------
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Comarca do Baixo Vouga – Serviços do Ministério Público – Estarreja – Secção
de Processos – Notificação. ---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício (datado de 11/5/2012) recebido
da Comarca em título, o qual notificava esta Junta de Freguesia, na qualidade
de ofendida, de que fora proferido despacho de arquivamento no que se refere o
processo/inquérito 152/12.7GBETR, referente à queixa apresentada contra
desconhecidos por furto e danos, praticados no interior da loja Social de
Freguesia, sita na rua Armando Brandão número quarenta e seis-Avanca. -------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------CEMITÉRIO – CONCESSÃO DE COVAL. --------------------------------------------------Sepultura Coval número sessenta e três do Canteiro número dez. ----------------O Executivo deliberou a concessão de Coval, no valor de dois mil e quinhentos
euros, no cemitério da Junta de Freguesia, para sepultura perpétua, ficando
registada com o número sessenta e três, do Canteiro número dez, com o Alvará
número seiscentos e trinta e sete, barra dois mil e doze (637/2012/2012), a favor
de Maria José Sousa Pinto Bastos, titular do cartão de cidadão número nove
milhões, duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e cinquenta e dois
(09286752), com o NIF cento e cinquenta e quatro milhões, noventa e oito mil,
oitocentos e vinte e cinco (154098825), casada com Paulo Alexandre Casto e
Bastos, residentes na rua das Arroteias, número vinte e três Avanca e a Maria
Fernanda de Sousa Pinto, titular do Bilhete de Identidade número sete milhões,
setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e cinco (7744205), com o NIF
cento e cinquenta e quatro milhões, noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e
um (154098841), casada com Frutuoso da Silva Castro, residentes na rua do
Telhado - Avanca. ----------------------------------------------------------------------------------

14/14

Os documentos de suporte à deliberação, ficam arquivados na pasta do
Cemitério, coval número sessenta e três, do Canteiro número dez. -----------------EXPEDIENTE. --------------------------------------------------------------------------------------Foi dada sequência de despacho a atestados e outros documentos da
competência do Executivo da Junta de Freguesia. ---------------------------------------O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos às 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. -----------------------------------------

