
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------ACTA NÚMERO SESSENTA E SEIS----------------------------

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

No dia sete de Agosto 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 ---------------------------------------------------------- 

Foi dispensada a leitura da Acta da reunião anterior, por ter sido entregue 

previamente a todos os elementos do Executivo presentes, a qual mereceu 

aprovação por unanimidade.---------------------------------------------------------------------- 

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

APRECIAÇÃO DÉCIMO OITAVO FESTIVAL DE GASTRONOMIA DAS  

 



 

 

 

 

 

COLETIVIDADES DE AVANCA. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou aos presentes em análise, a forma como decorreu 

o Festival de Gastronomia em título, sendo todos unanimes em, referir que o 

certame dá bastante trabalho a todos quantos se envolvem no mesmo, mas que 

mais uma vez se revelou como sendo uma das melhores festas da Freguesia, 

onde estiveram representadas a maior parte das colectividades de Avanca (12) 

as quais com as suas “barraquinhas” e gastronomia apresentada, contribuíram 

para atrair ao local imensas pessoas e individualidades, não apenas do 

concelho, mas também de Espinho, Ílhavo, dos concelhos vizinhos e de outras 

localidades, facto que para além de responsabilizar a organização, partilhada 

deve também torná-la orgulhosa, incentivando-a a continuar e a melhorar no que 

for possível. -------------------------------------------------------------------------------------------

O Executivo está reconhecida a todas as Colectividades e Associações 

presentes, a fazendo votos para que estas continuem e se possível outras se 

venham a participar. -------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTA PRESTAÇÃO SERVIÇOS ACTUALIZAÇÃO WEBSITE JUNTA 

FREGUESIA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que ontem dia seis, teve no edifício 

sede desta Junta, reunião com o Senhor Pedro de Matos Vital, sócio gerente da 

“Dot`Pro”, com o objectivo desta empresa fornecer orçamento para actualizar e 

fazer a manutenção do website desta Junta de Freguesia. ----------------------------- 

Neste âmbito, o Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes, a proposta 

detalhada, enviada pela “Dot`Pro”, na qual entre outras rúbricas de menor 

interesse, é apresentado o valor de mil seiscentos e trinta e oito euros 

(1.638,00€) para a “criação e desenvolvimento website 8 páginas + submenus  

 



 

 

 

 

 

ilimitados” e cento e vinte euros, (120,00€) para “Serviços de Alojamento (1Gb 

c/oferta de 3 mailboxes)”. ------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram anuir à 

proposta apresentada e também, que seja oportunamente feita a apresentação 

da maqueta, no sentido de a visualizar e poder contribuir para o seu 

melhoramento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

MOINHO DE ARCÃ – ORÇAMENTO EDP P/BAIXADA ELÉCTRICA. --------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o orçamento de baixada 

para o moinho em título, cujos valores são os seguintes: -------------------------------- 

  

Os presentes tomaram conhecimento e considerando que o moinho em título 

está em fase de acabamento e a mesma se torna indispensável, decidiram-se 

por unanimidade pelo orçamento de  . . . . . . . . , o qual vai ser de imediato 

executado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

MOINHO DE ARCÃ – REQUERIMENTO NÚMERO POLÍCIA/PEDIDO 

INSTALAÇÃO REDE ÁGUA. -------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente propôs aos presentes que fosse requerido o número de 

polícia para o moinho em título, aos Serviços da Câmara Municipal de Estarreja 

e a ligação à rede de água, à Adra. ------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e aprovaram por unanimidade a proposta 

do Senhor Presidente. ----------------------------------------------------------------------------- 

RELAÇÃO DESPESAS C/REQUALIFICAÇÃO MOINHO ARCÃ. ---------------------- 

O Senhor Presidente propôs aos presentes que ao nível de serviços de 

secretaria, seja feita uma recolha de todas as despesas efectuadas por esta 

Junta, com as obras de requalificação do moinho em título, para que com rigor 

se saiba o valor total das mesmas. ------------------------------------------------------------ 



Os presentes tomaram conhecimento e aprovaram por unanimidade a proposta, 

ficando a técnica superior desta Junta, de fazer o apanhado/recolha de todas as 

facturas, a fim de contabilizar as despesas. ------------------------------------------------- 

 

 

 

 

PROPOSTA APRESENTADA POR ANTÓNIO ALEXANDRE. ------------------------- 

O Senhor Presidente colocou aos presentes a proposta apresentada por António 

Alexandre, cidadão de etnia cigana a residir na comunidade instalada na Rua 

Alto das Cabanas, que consiste em adquirir no cemitério da freguesia, duas 

sepulturas em condições diferentes das actuais a pagar em mensalidades a 

acordar entre este Executivo e o interessado. ---------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, ficando decido que o Senhor Presidente e 

todo Executivo, estudem a proposta em pormenor, bem como a construção das 

sepulturas pretendidas, uma vez que estas a serem construídas serão inovação. 

LIMPEZA URBANIZAÇÃO QUINTA DO OUTEIRO – AVANCA. -----------------------  

Atendendo ao “estado de abandono” e danos provocados na Urbanização em 

título, o Senhor Presidente informou os presentes que solicitou à Câmara 

Municipal de Estarreja a abertura ao público daquele espaço e a recolocação da 

sinalização, referindo que com o espaço aberto ao público, será mais difícil o 

vandalismo. Quanto à limpeza, o Senhor Presidente propôs que seja solicitado 

orçamento e que a ser efectuada a mesma, esta só fará sentido se proceder à 

reposição da sinalética e a abertura dos respectivos arruamentos, o que a 

ocorrer, permitirá uma maior utilização dos espaços e melhor vigilância das 

infraestruturas, as quais já foram entregues pelos promotores à Câmara 

Municipal de Estarreja, tratando-se de um espaço central, que deve estar aos 

dispor de todos quantos o queiram dispor do mesmo, o que implica o seu devido 

enquadramento. ------------------------------------------------------------------------------------- 



Os presentes tomaram conhecimento e corroboram por unanimidade com a 

proposta do Senhor Presidente, ficando a aguardar a recepção de orçamento 

para a limpeza da urbanização.----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

CONTRATO CEI+ (POCS) – INÍCIO QUATRO TRABALHADORES LIMPEZA 

RUAS/VALETAS. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que ontem, dia seis, iniciaram o 

trabalho de limpeza de ruas e valetas na área da Freguesia, os quatro 

trabalhadores contratados ao abrigo do programa CEI+, pelo período de um ano, 

solicitando ao Executivo que os apoie e visite nas tarefas diárias que vão 

desenvolver. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram dar o apoio possível. ----------- 

TÉCNICA SUPERIOR HELENA COELHO DISPENSADA DO PERÍODO DA 

MANHÃ - FÈRIAS.---------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente permitiu que fosse colocada aos presentes a proposta 

verbal apresentada pela Doutora Helena Coelho, que consistia na sua dispensa 

do serviço de secretaria, no período da parte da manhã de todas as segundas 

feiras e que o tempo da sua ausência seja considerado como tempo de férias, 

uma vez que as tinha planeado para o mês de Agosto, mas que por motivo da 

baixa da funcionária Carminda Venâncio e por razões óbvias do serviço, não as 

pode gozar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes apreciaram a proposta e decidiram por unanimidade ser justo que 

a Técnica goze o período da manhã, com a recomendação de que deve afixar 

essa informação ao público. --------------------------------------------------------------------- 

DESPESAS EFECTUADAS POR ESTA JUNTA NAS TASQUINHAS DO 

FESTIVAL DE GASTRONOMIA. --------------------------------------------------------------- 



O Senhor Presidente colocou à apreciação dos presentes as despesas 

realizadas por esta Junta, nas diversas tasquinhas do Festival em título, 

sugerindo que havendo disponibilidade de tesouraria fossem as mesmas pagas. 

Os presentes tomaram conhecimento das despesas apresentadas e concordam 

por unanimidade que as mesmas sejam liquidadas, ficando decidido que o 

Senhor Tesoureiro emita oportunamente os cheques para os respectivos 

pagamentos.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

ANÁLISE DAS RENDAS DO PRÉDIO DO PORTO. -------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou em análise as rendas recebidas por esta Junta 

relativas às casas do prédio situado na rua Mouzinho da Silveira – Porto. --------- 

Os presentes alisaram as referidas rendas, sendo unanimes em referir que antes 

de ser tomada qualquer posição, se deve aguardar pela aprovação de nova 

legislação sobre o arrendamento, a qual estará para breve.-----------------------------  

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

Câmara Municipal de Estarreja – Vereadora dos Recursos Humanos, Acção 

Social e Qualidade – Passeio Sénior 2012. -------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email recebida da 

Vereadora em título, Doutora Rosa Simão, o qual dava informação sobre o 

passeio sénior, referindo que o mesmo ocorrerá no dia quatro de Outubro do 

corrente ano, com a deslocação ao Moinho de Vento – Almeirim, onde vai ser o 

almoço e que as inscrições para o mesmo tem o custo de dez euros (10€) por 

pessoa, decorrendo as mesmas no período de seis a vinte e quatro de Agosto, 

na secretaria desta Junta de Freguesia, com o limite de duzentas e setenta 

inscrições, mais cinco acompanhantes. (270+5=275), ---------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e comprometeram-se a divulgar o evento.  

Email da Funcionária Carminda Venâncio – Antecipação vencimento e pedido 

recuperação um sexto vencimento. ------------------------------------------------------------ 



O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email da funcionária 

desta Junta, Carminda Venâncio, o qual acompanhava dois “requerimentos” não 

assinados, dirigidos ao Senhor Presidente. Um datado de doze de Julho do 

corrente ano, no qual requeria a “recuperação do vencimento exercido perdido, 

no período dos 30 dias que foi retirado”. ------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

No segundo requerimento, datado de três de Agosto do corrente ano, pedia para 

que o seu vencimento mensal fosse pago entre os dias vinte e dois e vinte e três 

de cada mês, fazendo ainda referência à recuperação do sexto do vencimento 

que lhe foi descontado por motivo de baixa médica. -------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram ambos os pedidos, 

formulados e em unanimidade referiram, recordando que; quanto ao primeiro 

pedido apresentado, o Executivo já se pronunciou e a decisão consta na Acta da 

reunião anterior, datada de vinte e quatro de Julho do corrente ano, que é não 

anuir ao pedido. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o segundo pedido, o Senhor Tesoureiro recorda que prevalece a decisão 

tomada pelo Executivo, a qual estabelece que o pagamento dos vencimentos 

mensais aos funcionários desta Junta pode ser até ao dia vinte e oito de cada 

mês, podendo contudo ser antecipada quando a data coincida com feriado ou 

fim-de-semana, entendendo que não devem ser feitas excepções.------------------- 

A posição do Senhor Tesoureiro foi apoiada por unanimidade.------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Subunidade dos Espaços Verdes – Consumo 

Água. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

título, o qual referia que o “contador n.º 5080589 instalado na Jardim da 

envolvente dos prédios ao lado da sede da Junta Freguesia de Avanca” teve um  



“consumo de 258m3” entre o dia 27 Julho e seis de Agosto do corrente ano e 

referia terem verificado que existem várias fugas no sistema de rega, solicitando 

que o referido contador se mantenha desligado. ------------------------------------------- 

Indicando o “contador n.º3582635, instalado no Jardim atrás dos prédios Egas 

Moniz (taludes) ” referia que entre o dia 27 de Julho e 6 de Agosto teve um 

consumo de 78m3. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Indicando o “contador n.º4887412 instalado no Jardim frente da sede da Junta 

de Freguesia de Avanca” referia que “entre o dia 27 de Julho e 6 de Agosto, teve 

um consumo de 47m3”. --------------------------------------------------------------------------- 

Informava ainda o email, “que o consumo de água que se verificou no contador 

n.º5901192 instalado jardim central do centro cívico de Avanca, vai ser sujeito a 

ma inspecção por parte da ADRA, para verificar como é que ocorreu um 

consumo de 616m3 de água no período de uma semana” e solicitava 

moderação nos tempos de rega. ---------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, acham estranho e exagerados todos os 

consumos indicados e decidiram acompanhar com regularidade os tempos de 

rega e anuir ao solicitado, moderando os tempos da mesma.--------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Departamento de Obras Municipais e Ambiente 

– Subunidade Administrativa de Obras Municipais - Estacionamento Caixa Geral 

Depósitos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o estudo enviado pelo Departamento em 

título, que versava sobre a criação de espaço para estacionamento automóvel, 

na rua Professor Doutor Egas Moniz – junto ao edifício da Caixa Geral de 

Depósitos, em duas versões. -------------------------------------------------------------------- 



Os presentes tomaram conhecimento, fizeram leitura atenta e analisaram o 

estudo das duas versões apresentadas, decidindo que a “vaias” devem ser 

perpendiculares ao edifício da Caixa Geral de Depósitos e iguais às já existentes 

em frente e do lado oposto da mesma rua, que seja também criado um espaço 

destinado a bicicletas e motorizadas e que desta decisão seja informado o 

Departamento em título. --------------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Gabinete de Apoio ao Presidente – Moção 

Reforma Administração local. ------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

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

no qual é solicitado que sejam enviados documentos sobre a “Reforma 

Administrativa Local” aprovados em sessão extraordinária de doze de Julho do 

corrente ano, ao Presidente de Assembleia de Freguesia de Avanca. --------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram fazer chegar 

os referidos documentos ao destinatário recomendado. ---------------------------------  

Câmara Municipal de Estarreja – Departamento de Obras Municipais e Ambiente 

– Subunidade Administrativa de Obras Municipais. ---------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o conteúdo do ofício (nº6182 de 12-7-

2012) do Departamento em título, o qual solicitava que esta Junta se pronuncie 

sobre a matéria constante na exposição datada de seis de junho do corrente 

ano, endereçada pelo requerente Manuel Aníbal Gomes Matos Pombo ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, cujo caso versa sobre o 

fecho abusivo de um caminho situado nas proximidades da rua do Gonde –  

Avanca, informando os presentes que com o objectivo de se inteirar da situação 

relatada, teve hoje, uma reunião com o Senhor Manuel Pombo e que vai 

informar a Câmara Municipal do que sobre o assunto lhe foi possível averiguar.  



Câmara Municipal de Estarreja – Divisão de Equipamento e Vias - Sinalização 

de Transito Rua da Areia. ------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email que transcreve o parecer da 

Comissão Municipal de Trânsito e que foi enviado como resposta ao pedido 

formulado nesta Junta pelo Senhor Edmundo Ferreira Tavares, residente na rua 

da Areia nº 76-Avanca, cujo conteúdo se transcreve: “ Analisada a situação na 

visita ao terreno de 18 de Julho de 2012, a CMT é do seguinte parecer: É 

pertinente a colocação de sinal de via sem saída. Não se justifica a colocação de  

 

 

 

 

 

 

espelho dadas as condições de visibilidade no entroncamento, bem como a 

reduzida intensidade de trânsito no local.” --------------------------------------------------- 

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

Câmara Municipal de Estarreja – Divisão de Equipamento e Vias – Circulação 

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

O Senhor Presidente leu aos presentes o email da Divisão em título, o qual 

informa o parecer da Comissão Municipal de Trânsito sobre a circulação 

automóvel na rua em título, a qual sugere “que esta Junta de Freguesia e a 

Assembleia de Freguesia constituam uma comissão (grupo de trabalho) para 

auscultar os moradores e comerciantes directamente afectados “. ------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram que o 

parecer deste Executivo foi já em tempos manifestado o qual se mantem pelo 

que não vai este Executivo constituir qualquer comissão. ------------------------------- 

Os presentes decidiram ainda por unanimidade, dar informação da decisão 

tomada, à Comissão Municipal de Trânsito e à Assembleia de Freguesia.---------- 

Comissão Municipal de defesa da Floresta de Estarreja – Plano Operacional 

Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------- 



O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes um extrato do Plano 

referenciado em título, retirado da Internet, com o subtítulo “Prevenção, 1ª 

intervenção, Combate, Rescaldo e Vigilância Pós Incêndio – Estratégia para 

2012”, com a indicação de índice geral e índice de figuras e informou que 

atendendo ao volume que apresenta o referido Plano, o mesmo pode ser 

consultado através do sítio da Câmara Municipal de Estarreja – Gabinete 

Técnico Florestal. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

Email da Câmara Municipal de Estarreja – Vereador das freguesias, Obras 

Particulares e Urbanismo, Protecção Civil, Segurança e Transito – A29-Obras 

por Concluir no Concelho Estarreja. ----------------------------------------------------------- 

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

Doutor Diamantino Sabina, o qual, no âmbito das obras que estão por concluir e 

que são da responsabilidade da Estradas de Portugal/Ascendi, sugeria a este 

Executivo que poderia ser mais eficaz o contacto directo, entre o Presidente da 

Junta e a Estradas de Portuga/Ascendi.------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e lamentam que tendo a Câmara 

Municipal assumido em conjunto com esta Junta de Freguesia o papel 

fiscalizador e reivindicativo no que se refere às várias incorreções e 

incumprimento, por parte da Estradas de Portugal/Ascendi, venha agora 

passado tanto tempo remeter essa responsabilidade apenas ao Executivo da 

Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Divisão de Educação e Coesão Social – Sector 

de Serviços Educativos. --------------------------------------------------------------------------- 



O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício (nº 6364 de 27./07/2012) do 

Sector em título, o qual solicitava a divulgação/afixação na sede desta Junta de 

editais, relativos aos regulamentos “Componente de Apoio à Família na 

Educação Pré - Escolar” e “Ação Social Escolar – 1º Ciclo do Ensino 
Básico”, que foram recebidos conjuntamente com o ofício e editais. ---------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram que fossem 

afixados os referidos Editais e que os dois Regulamentos ficassem nos serviços 

de secretaria desta Junta, a fim de poderem ser consultados por o deseje fazer.- 

 

 

 

 

 

 

 

Convite – Presidente Câmara Municipal de Estarreja - Exposição Pintura Galeria 

Maria Manuela. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite referido em título para a 

exposição no dia três de Agosto, na Casa Municipal da Cultura de Estarreja, a 

qual vai estar patente até trinta e um de Agosto do corrente ano. --------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, referindo todos que não puderam estar 

presentes, por compromissos anteriormente assumidos. -------------------------------- 

Email de Estradas de Portugal, S.A. (EP) – Concessão Costa Prata – A29. ------- 

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

enviado pela gestora Operacional do Centro Operacional do Grande Porto, 

Engenheira Célia Maio, o qual dava resposta às diversas reclamações feitas 

pelo Senhor Presidente em representação deste Executivo, no que se refere à 

falta de cumprimento dos trabalhos não concluídos e que deviam ter sido 

executados por aquele Entidade, no sentido de colmatar o impacto provocado 

pelas obras da A29 e variante à Estrada Nacional 224-2, valas e passagens 

hidráulicas, rua de Samouqueiro, bem como o prolongamento dos passeios na 



Passagem Superior 16.2 (A29) – Falcão e que se transcreve: “ Freguesia de 

Avanca. Prolongamento dos passeios em 25,0 metros para um e outro lado da 

PS 16.2. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em alternativa foi colocada a questão da beneficiação do Caminho em base 

granulométrica extensa na espessura de 0,20 metros, que se estende 

paralelamente à estrada a Poente, desde a referida PS 16.2 até à fonte do 

Falcão e ligação à Travessa do Falcão que se encontra em tapete betuminoso. – 

Caminho de acesso à Fonte do Falcão – Encaminhamento das águas pluviais 

para a vala não revestida. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

Vala a Sul da Variante à EN. 224 no troço desde a E.N.109 e passagem 

hidráulica junto à Cires – irá ser desassoreada.--------------------------------------------- 

Execução de valas de drenagem na variante à E.N. 224 a Nascente da linha 

férrea – Deverão ser executadas valas de drenagem a Norte e Sul da referida 

variante no troço que antecede a linha férrea, estabelecendo a ligação das 

passagens hidráulicas à vala da referida linha férrea, evitando assim inundações 

de prédios e construções, nomeadamente do lado Norte.”------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, sendo todos unanimes em referir que as 

obras reclamadas pelo Senhor Presidente, há muito tempo que deviam estar 

concluídas, reiterando que o não cumprimento do que foi previamente acordado 

e a constatação do atraso na conclusão das mesmas, demonstra falta de 

respeito por este Executivo e consequentemente pela população que representa 

nomeadamente pela da Freguesia de Avanca, ficando a aguardar que em breve 

sejam minimizados os impactos provocados pelas obras da A29 e variante à 

Estrada Nacional 224. -----------------------------------------------------------------------------

Email de Maria Manuel Silva – “Banco do Livro Escolar”. --------------------------------



O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email da cidadã em 

título, a qual apresentava o projecto denominado “Banco do Livro Escolar” que 

consiste em trocar gratuitamente livros escolares e para solicitava ao Executivo 

que lhe fosse gratuitamente facultado no edifício desta Junta “um espaço por um 

período sazonal, que só poderia funcionar aos sábados, de preferência da parte 

da tarde, ou durante a semana entre as 20h e 22h”, para nele desenvolver o 

referido projecto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento analisaram o projecto, consideraram-no 

interessante e de utilidade social, decidindo por unanimidade pela cedência 

gratuita de uma sala, com a condição de que seja a Senhora Maria Manuel Silva 

a gerir e a responsabilizar-se pelo funcionamento da mesma. ------------------------- 

 

 

 

 

 

Email/Convite de Associação de Caçadores e Pescadores de Avanca. --------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email/convite da 

Associação em título, dirigido a este Executivo, para participar no jantar 

comemorativo dos seus trinta e cinco anos de existência, a realizar nas suas 

instalações, no dia quatro de Agosto pelas vinte horas.----------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, agradeceram o convite e referiram que 

devido à época e aos inúmeros compromissos já anteriormente por eles 

assumidos, não se tornou possível representar o Executivo na efeméride, o que 

lamentam. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Convite – Inauguração Sede Junta Freguesia Veiros. ------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o convite endereçado a este Executivo 

pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Veiros, José Fernando 

Barbosa Henriques, para a inauguração da sede da Junta em título, cuja 

cerimónia se vai realizar no dia vinte e três do corrente mês e ano, pelas dezoito 

horas, seguida de jantar convívio. --------------------------------------------------------------



Os presentes tomaram conhecimento e decidiram que o Executivo se fará 

representar por dois elementos. ---------------------------------------------------------------- 

Convite – Visita Serra da Estrela – Queijaria “Queijos Lagos Lda.” ------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício/convite da queijaria em título, 

para visitar a Serra da Estrela, com passagem por aquela queijaria, situada no 

sopé da Serra da estrela, oferecendo a sua disponibilidade para organizar uma 

viagem à Serra da Estrela e queijaria. --------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, registando com agrado o convite e 

disponibilidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

ANCP - Agência Nacional de Compras, E.P.E. --------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o conteúdo do ofício 

(n/refª:S.DCP.000.023.774 de 01/08/2012), cujo assunto tem por título “Reporte 

Estatístico Anual de compras Públicas de Bens e Serviços -2011” e solicitava o 

envio do formulário preenchido de Reporte Estatístico Anual, que refere, é de 

caracter obrigatório e que terá de ser submetido através do Sistema de Recolha 

e Validação de Informação (SRVI). ------------------------------------------------------------ 

Sobre este assunto a funcionária presente, Doutora Helena Coelho, referiu que 

já havia registado a Junta de freguesia, mas que tivera dificuldade em obter a 

confirmação do registo, pelo que está a desenvolver contactos no sentido de dar 

cumprimento ao preenchimento e envio do formulário. ----------------------------------- 

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

Recepção Proposta Seguro para Trabalhadores Contrato CEI+. ---------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes dois emails/propostas 

recebidos; um de Mário Graça Seguros – Salreu em representação da 

Companhia Liberty Seguros e outro de Januário Tavares – Válega, em 



representação da Fidelidade-Companhia de Seguros SA, ambos relativos ao 

seguro de acidentes pessoais. O primeiro apresenta as condições exigíveis para 

os trabalhadores em causa (quatro) e o pagamento anual de cento e quinze 

euros, por trabalhador, (incluindo a apólice). O segundo apresenta igualmente as 

condições exigíveis para os referidos quatro trabalhadores e o valor de cento e 

vinte e sete euros e cinquenta cêntimos (incluído o custo da apólice). --------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram as duas propostas e 

considerando que as condições são idênticas no que se refere às coberturas de 

acidentes, decidiram por unanimidade optar pelo por fazer o seguro através do 

agente Mário Graça Seguros, que é o que apresente melhor e mais baixo valor.-    

 

 

 

 

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

Sepultura Coval número sessenta e dois do Canteiro número dez. ------------------- 

Cumprida a sexta cláusula do “Contrato de Promessa de Concessão Perpétua 

Coval”, (constante Acta nº48 de 2012) correspondente à sepultura em título, o 

Executivo deliberou pela emissão do correspondente Alvará, com o número 

seiscentos e trinta e oito, barra dois mil e doze (638/2012), com o registo em 

nome de Júlio de Andrade Ribeiro, titular do Bilhete de Identidade número cinco 

milhões, trezentos e sessenta e três mil, novecentos e oitenta e seis, com NIF 

quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e um, casado com Maria Anunciação 

Resende de Oliveira, residente na rua da Peneda/Porto Tonce número noventa 

e três Avanca. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Os documentos deste Coval ficam arquivados na pasta do Cemitério, coval 

número sessenta e dois do canteiro número dez. ------------------------------------------ 

Averbamento de Titular de Alvará – Coval número cento e dezassete do 

Canteiro número seis. ----------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo deliberou, que o coval número cento e dezassete do canteiro 

número seis, registado em nome de Amélia Nunes Bastos, passe a pertencer 



por Inventário (Herança) a; ½ (metade) Cândido Chagas Bastos Cabral, titular 

do Bilhete de Identidade número três milhões, setenta e quatro mil, novecentos e 

oitenta e seis, com o NIF cento e quarenta milhões, novecentos e noventa mil, 

novecentos e cinquenta, viúvo, residente na rua Doutor Egas Moniz número 

seiscentos e cinquenta e seis em Úl-Oliveira de Azeméis e o outro ½ (metade) a 

António Hélio de Bastos Cabral, titular do cartão de cidadão número três 

milhões, cento e noventa e seis mil quinhentos e cinquenta e um, com NIF cento 

e trinta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oito, 

viúvo, residente na rua da Liberdade número quarenta e quatro em Avanca e 

aos seus três filhos; Hélia Maria Almeida Cabral Baptista, casada, residente na 

travessa do Casal Novo em Cucujães-Oliveira de Azeméis,  Rosa Amélia de 

Almeida Cabral , casada, residente na rua do Agro número cento e sessenta e 

dois em Beduído – Estarreja e a Sandro Manuel de Almeida Cabral, casado, 

residente na rua João Oliveira Ramos, número cinquenta e seis em Ovar.---------- 

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

actuais titulares, denomina-se “ALVARÁ – Averbamento de 07/08/2012).----------- 

Os documentos que deram origem à presente deliberação, ficam arquivados na 

pasta do Cemitério, coval número cento e dezassete do canteiro número seis.---- 

Averbamento de Titular de Alvará – Coval número cento e vinte e cinco do 

Canteiro número um. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo deliberou, que o Coval número cento e vinte e cinco do Canteiro 

número um, com anterior registo de ½ em nome de Maria Idalina Nunes Rocha, 

por força da declaração apresentada por esta, (datada de 27/07/2011) na 

secretaria desta Junta de Freguesia, passe a pertencer na totalidade a António 

Augusto de Pinho Nunes, titular do Bilhete de Identidade número um milhão 

setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e onze e NIF cento e oitenta e três 

milhões, dezoito mil, seiscentos e cinquenta, casado com Natália Maria 

Rodrigues Martins Nunes, residente na Rua António Augusto Cabral número 

trinta em Avanca, uma vez, que este já era detentor de ½ do referido coval.------- 

O documento emitido por esta Junta de Freguesia, com a identificação do actual 

titular, denomina-se “ALVARÁ-Averbamento de 05/06/2012”. -------------------------- 



Todos os documentos de suporte à presente deliberação, ficam arquivados na 

pasta do Cemitério, coval número cento e vinte e cinco do canteiro número um.- 

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

 


