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----------------------------ACTA NÚMERO SESSENTA E SETE---------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE QUATRO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DOZE. -No dia quatro de Setembro 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, dos vogais Senhor Luís
Manuel Gonçalves dos Santos e Senhor Jacinto Álvaro Rodrigues e da técnica
superior desta Junta Doutora Helena Coelho.----------------------------------------------Ausente

encontrava-se

o

Senhor

José

Fernando

Valente

Guimarães,

Tesoureiro, justificando o Senhor Presidente a sua ausência, por motivos de
ordem profissional.---------------------------------------------------------------------------------Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da
reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. ---------------------------------------------
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SUPRESSÂO REUNIÃO EXECUTIVO. ------------------------------------------------------O Senhor Presidente relembra os presentes, que não foi realizada a segunda
reunião do Executivo no passado mês de Agosto, pelo facto de haver elementos
do Executivo que se encontram ausentes por motivo de férias, mas que todos os
trabalhos

relacionados,

com

a

atividade

geral

e

com

secretaria

se

desenvolveram normalmente.-------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------ÓBITO DE ARTUR MANUEL ROCHA dos SANTOS. ------------------------------------Os presentes em unanimidade e visivelmente consternados pelo inesperado
falecimento de Artur Manuel Rocha Santos, que tinha cinquenta e sete anos de
idade, ocorrido no dia um do corrente mês e ano, cujo seu funeral se realizou
hoje, saindo da Capela de São José – Avanca, às dezassete horas e que foi
sepultado no cemitério desta freguesia, trocaram impressões, sendo todos
unanimes em referir que o seu prematuro desaparecimento constitui uma perda
para a freguesia e para o associativismo da Freguesia.---------------------------------Recordaram os presentes, que Artur Rocha, foi um dos fundadores do Grupo de
Cicloturismo de Avanca e até falecer foi também um dos seus maiores
impulsionadores, com uma forte personalidade, acreditando sempre que poderia
melhorar a sociedade. Envolvia-se e desenvolvia a nível local, eventos de
caracter social/comunitário, tornando-se conhecido e respeitado não apenas na
área do concelho de Estarreja, mas também por este País e até em França (La
Richee).-----------------------------------------------------------------------------------------------O Artur Rocha, era militante do Partido Socialista e nessa qualidade, integrou o
Executivo desta Junta de freguesia como vogal, no mandado que se iniciou em
dois mil e dois e terminou em dois mil e cinco, passando a partir desta data e até

3/10

à data do seu falecimento a integrar a Assembleia desta Freguesia, como
membro da mesma.--------------------------------------------------------------------------------Pelo anteriormente descrito e por muito que ficará por descrever, por proposta
do Senhor Presidente, os presentes, aprovam por unanimidade um voto de
louvor em memória de Artur Manuel Rocha Santos, dele se devendo dar
conhecimento à sua família. --------------------------------------------------------------------LIMPEZA ZONAS ESCOLARES – AVANCA. ----------------------------------------------O Senhor Presidente referiu aos presentes que estando a aproximar-se a data
do início das aulas, é necessário proceder à limpeza das zonas escolares, com
especial atenção à escola da Bandeira, cuja limpeza tem de ser feita também no
espaço interior envolvente à referida escola, informando que já deu instruções
aos trabalhadores do “contrato CEI+”, para oportunamente e antes de ser
iniciado o período escolar, procederem à mesma, solicitando ao Executivo que
colabore no sentido de verificar como decorre a mesma.--------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e irão dar o apoio possível. -------------------RUA ALTO DAS CABANAS. -------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes, que prosseguem os trabalhos de
beneficiação e alargamento da referida rua, que vai também ser contemplada
com a instalação da rede de água e saneamento e que teve conhecimento que
nas áreas limítrofes da mesma, existem habitações que não estão ligadas nem à
rede de água, nem à rede de saneamento e que estão na iminência de que as
referidas redes passem afastadas das mesma e não permita a ligação, o que
motivou os seus moradores a reivindicarem as referidas ligações. ------------------O Senhor Presidente atento ao assunto, informou e aconselhou os moradores
interessados em efectuar as ligações às suas habitações, que com relativa
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urgência, requeressem as mesmas, para desta forma poderem ter legitimidade
para as reivindicar, sendo que não se torna possível requerer o saneamento
sem que a habitação esteja ligada à rede de água. --------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------“PEDALAR PELA OBRA”. -----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes, que está a ser planeado e previsto
levar a efeito pelo Grupo Cicloturismo de Avanca, no dia vinte e três de
Setembro do corrente ano, um evento/convívio denominado “Pedalar pela Obra”,
que consistirá em fazer o maior número possível de inscrições, pagas, cujas
pessoas montadas em bicicletas percorrerão ruas e lugares desta Freguesia,
revertendo as receitas angariadas a favor da execução das obras do edifício
destinado a Cuidados Continuados e Lar da Terceira Idade em Avanca, que se
encontra em fase de acabamento.-------------------------------------------------------------Sobre o referido evento, o Senhor Presidente informou que esta ideia terá
surgido do falecido Artur Rocha, que se encontrava bastante empenhado na sua
realização e que com o seu desaparecimento aumentarão certamente as
dificuldades na sua organização, solicitando aos presentes que colaborassem na
medida do que for possível. ---------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e manifestaram toda vontade em
colaborar no que lhes for solicitado. ----------------------------------------------------------INAUGURAÇÃO SEDE JUNTA FREGUESIA DE VEIROS. ----------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que a convite do Senhor Presidente
da junta de Freguesia de Veiros, esteve presente em representação deste
Executivo, na inauguração do edifício sede daquela Junta, ocorrida no dia vinte
três de Agosto do corrente ano, explicando aos presentes pormenorizadamente,
como decorreu a referida inauguração. -------------------------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------COLABORADOR DESTA JUNTA – PEDRO PAULO BASTOS RODRIGUES.----Apresentação de Ordem Serviço – (Comunicação Interna) – Trabalhos a
executar. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor presidente informou os presentes, de que tendo em conta a vontade
unanime manifestada pelo Executivo, nomeadamente a necessidade de
reestruturar a ordem dos trabalhos de limpeza/asseio do Centro Cívico e
responsabilizar a trabalhador Pedro Paulo Bastos Rodrigues, a quem estão
acometidos alguns destes trabalhos agendou uma reunião no edifico sede desta
Junta, no dia vinte e um de Agosto do corrente ano, com o referido trabalhador e
apresentou-lhe uma “Ordem de Serviço” escrita, na qual se encontram
descritos/identificados os trabalhos, bem como os locais onde devem ser
executados, como a seguir se transcreve: --------------------------------------------------O Executivo da Junta de Freguesia de Avanca, através do Senhor Presidente,
vem comunicar que os erviços a executar, a partir da data da assinatura desta
comunicação interna, conforme definição deste Executivo, serão os seguintes:
1. Manutenção dos passeios e zonas pavimentadas do Centro Cívico de
Avanca (Largo da Igreja, Praça Júlio Neves até à Rua Fundação Benjamim Dias
Costa) com limpeza e eliminação de ervas e todo o necessário para a sua boa
conservação e apresentação; ------------------------------------------------------------------2. Limpeza dos passeios ao longo da E.N 109 entre o cruzamento da
“Capela” de Santo António e o jardim do Gonde; ------------------------------------------3. Limpeza de passeios, baias de estacionamento e arruamento da Nestlé
entre o entroncamento com a E.N. 109 e o limite da Fundação Benjamim Dias
Costas a poente; ------------------------------------------------------------------------------------
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4. Limpeza de passeios, baias de estacionamento e arruamento da Rua de
Santa Marinha;--------------------------------------------------------------------------------------5. Limpeza de passeios, baias de estacionamento e arruamento da Rua
Prof. Dr. Egas Moniz desde o entroncamento da E.N 109 até ao entroncamento
da Rua Associação Artística de Avanca; ----------------------------------------------------6. Limpeza de passeios, baias de estacionamento e arruamento Fundação
Benjamim Dias Costa; ----------------------------------------------------------------------------7. Limpeza de passeios, baias de estacionamento e arruamento Corte Real;
8. Limpeza de passeios, baias de estacionamento e arruamento e Praceta
do Gama (Centro Médico). ----------------------------------------------------------------------Notas: -------------------------------------------------------------------------------------------------1. Utilizar sinalização adequada como por exemplo coines, barreias entre
outros; ----------------------------------------------------------------------------------------2. Utilizar obrigatoriamente farda de trabalho e colete refletor; ------------------3. Proibido utilizar sistema de rega sem expressa autorização do Executivo;
4. Utilizar apenas e só herbicida em situações especiais e com autorização
expressa do Executivo; ------------------------------------------------------------------5. Sempre que se justificar comunicar quaisquer tipos de ocorrências ao
Executivo e de preferência por escrito. ----------------------------------------------Todos os casos omissos serão resolvidos e decididos pelo Executivo com
comunicação ao trabalhador”. ------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou ainda, que após a reunião, e depois de ter
explicado o motivo da mesma, bem como o que o Executivo desejava que fosse
cumprido pelo trabalhador, apresentou ao mesmo a Ordem de Serviço com
todos os pontos aqui transcritos e solicitou que a mesma fosse assinada, ao que
o referido trabalhador, referiu ter tomado conhecimento mas que não a assinava.
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Os presentes tomaram conhecimento, sendo unanimes em que o trabalhador
em questão, independentemente de não ter assinado a referida Ordem de
Serviço, deve cumprir o que na mesma é estabelecido e que o Executivo deve
envidar esforços no sentido de fiscalizar o seu cumprimento. -------------------------CESSAÇÃO SERVIÇOS DOUTORA TELMA CORREIA – “Livro Avanca e os
seus Autarcas” --------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente recordou aos presentes que a Doutora Telma Correia,
iniciou em Janeiro do corrente ano, o projeto pelo Executivo, e aceite por ele,
que consistia na continuação e elaboração de mais um livro sobre “ Avanca e os
seus Autarcas” pelo período de sete meses, pelo que e de acordo com a
proposta apresentada pela Doutora Telma Correia, cessaram os seus serviços
em Julho do corrente ano e, presumindo-se que o livro não esteja ainda
concluído, não caberá este Executivo, qualquer responsabilidade. ------------------Os presentes tomaram conhecimento, corroboram com o referido, entendendo
contudo que deverá ser solicitado o ponto da situação do referido livro, bem
como a confirmação da sua conclusão e verificando-se algum atraso, qual o
motivo do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------ANAFRE - “2º Encontro Nacional de Freguesias” .---------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email da Associação em
título, composto por três páginas, o qual versava sobre o encontro referenciado,
que se vai realizar no dia quinze de Setembro do corrente ano, das catorze às
dezanove horas, no Centro de Desportos e Congressos - Nave Ilídio Ramos em
Matosinhos, no âmbito da Lei nº 22/2012 de 30 de Maio, que aprovou o regime
jurídico da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, visando a
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redução do número de freguesias, informando, que os presentes, poderão
deslocar-se e assistir ao encontro/debate se assim o entenderem. ------------------Os presentes tomaram conhecimento.--------------------------------------------------------CEMITÉRIO. ----------------------------------------------------------------------------------------Averbamento de Titular de Alvará – Coval número noventa e nove do Canteiro
número três. -----------------------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou, que o coval número noventa e nove do Canteiro número
três, registado em nome de Maria Luísa Alves Carneiro Pinto dos Santos,
(falecida em 22/11/2004) passe por seu óbito, a pertencer a sua filha e legítima
herdeira, Luísa Maria Carneiro Pinto dos Santos Seabra, titular do Bilhete de
Identidade número três milhões, cento e setenta mil, setecentos e oitenta e
nove, com o NIF cento e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e nove
mil, oitocentos e setenta e quatro, casada com José Luciano Beleza Gonçalves
de Seabra, residente na rua Pedro Homem de Melo, número cento e quarenta e
um, primeira habitação (4150-599) Porto. ---------------------------------------------------O novo documento emitido pelos serviços administrativos desta Junta de
Freguesia, com a identificação da herdeira, denomina-se “Alvará – Averbamento
de 04/09/2012”.--------------------------------------------------------------------------------------Os documentos apresentados e que deram origem à presente deliberação
(fotocópias de Certidão do Cartório Notarial - Porto e Habilitação de Herdeiros)
ficam arquivados na pasta do Cemitério, coval número noventa e nove do
canteiro número três. -----------------------------------------------------------------------------Averbamento de Titular de Alvará – Coval número trinta e seis do Canteiro
número cinco. --------------------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou, que o coval número trinta e seis do canteiro número
cinco, registado em nome de Augusta da Ascensão Pereira, passe a pertencer
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aos seus únicos e legítimos herdeiros: Maria Alice Pereira da Silva, titular do
Bilhete de Identidade número cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil,
quatrocentos e noventa e oito, com NIF cento e setenta e quatro milhões,
trezentos e noventa e seis mil, cento e quatro, casada com David Teixeira da
Silva, residente na rua Quinta Nova número noventa e quatro – Avanca, a Maria
Palmira Pereira Nunes, com cartão de cidadão número cinco milhões,
seiscentos e cinco mil, novecentos e trinta e cinco, com NIF cento e vinte e
quarto milhões, novecentos e setenta mil, cento e oitenta e quatro, casada com
José Maria Guerra de Almeida, residente na rua Associação Atlética de Avanca,
número quarenta e um, Avanca; e a Domingos Orlando Pereira Nunes, com
cartão de cidadão número sere milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, cento e
vinte e quatro, casado cm Alda da Cruz Sequeira Nunes, residente na rua do
Gonde número cinquenta e quatro Avanca.------------------------------------------------O novo documento emitido pelos serviços administrativos desta Junta de
Freguesia, com a identificação dos actuais herdeiros, denomina-se “Alvará –
Averbamento de 04/09/2012”.-------------------------------------------------------------------Os documentos apresentados e que deram origem à presente deliberação, ficam
arquivados na pasta do Cemitério, coval número trinta e seis do canteiro número
cinco. --------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE. --------------------------------------------------------------------------------------Foi dada sequência de despacho a atestados e a todos os documentos da
competência do Executivo da Junta da Freguesia. ---------------------------------------ENCERRAMENTO.--------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos, eram vinte e
três horas e trinta minutos. -----------------------------------------------------------------------
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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. ----------------------------------------

