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----------------------------ACTA NÚMERO SETENTA E DOIS------------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE SEIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE. ------- 

No dia seis de Novembro 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 do vogal Senhor Jacinto Álvaro 

Rodrigues e da técnica superior desta Junta Doutora Helena Coelho.---------------- 

Ausente encontrava-se o vogal, Senhor Luís Manuel Gonçalves dos Santos, 

justificando o Senhor Presidente a sua ausência, por motivos de ordem 

profissional.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antes do início dos trabalhos, foram apresentadas, lidas e aprovadas por 

unanimidade dos presentes, as actas número setenta e setenta e um, datadas 

de dois de Outubro e de dezasseis de Outubro, respectivamente da penúltima e 

ultima reunião. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------- 
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CONCERTO DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS P/UNIDADE CUIDADOS 

CONTINUADOS AVANCA. ----------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou à apreciação e análise dos presentes, a forma 

como decorreu o evento em título, realizado no dia vinte e oito de Outubro do 

corrente ano, no Cine-Teatro de Estarreja. -------------------------------------------------- 

Os presentes trocaram impressões, referindo terem estado presentes e assistido 

com agrado ao expectáculo, que acharam ser de qualidade.---------------------------- 

Concluíram ainda os presentes, que embora a sala de espectáculos não se 

encontrasse cheia, poderá ter acontecido terem sido vendidos todos os bilhetes 

para a total ocupação da mesma e que algumas pessoas por motivos vários, 

não tenham comparecido. ------------------------------------------------------------------------ 

Considerando ainda que esta Junta de Freguesia, comparticipou em algumas 

despesas, tidas com os dois grupos que actuaram no evento e que ainda não foi 

apurado o total das mesmas, os presentes decidiram por unanimidade, aguardar 

que sejam feitas todas as contas, para depois fazer uma análise mais profunda e 

correta, com o objectivo a atribuir o subsidio julgados por conveniente e 

possível.------------------------------------------------------------------------------------------------   

CONVITE SESSÃO ANÁLISE DEBATE SOBRE “PRESTAÇÃO CONTAS 

TRIBUNAL CONTAS VIA ELETRÓNICA” - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO – CCDRC. --------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício/convite (DCTF2207/12 de 

17/10/2012) da Comissão em título, o qual fazia convite para esta Junta de 

Freguesia se fazer representar no dia dezanove de Novembro, pelas nove horas 

e trinta minutos no Auditório da Escola Superior de Tecnologia de Viseu, para  
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participar na Sessão de Análise e Debate (SAD) subordinada ao tema 

“Prestação de contas ao Tribula de Contas por via eletrónica”. ------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e o Senhor Presidente recordou e 

esclareceu os presentes, que esta Junta de Freguesia já vem apresentando a 

prestação de contas, ao Tribunal de Contas por via eletrónica e sem que se 

tenha registado qualquer anomalia, pelo que entende não trazer nesta data, 

qualquer mais-valia a representação do Executivo na referida sessão.-------------- 

Considerando como foi referido, que esta Junta de Freguesia já está a proceder 

em conformidade com a Lei, os presentes por unanimidade, entendem não anuir 

ao convite. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE UTILIZAÇÃO SALA DA EX-ESCOLA DE ÁGUA LEVADA 

APRESENTADO POR RICARDO JOSÉ ANDRADE SANTOS. ------------------------ 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes a Requisição apresentada 

na Secretaria desta Junta de Freguesia em nome do cidadão em título, que 

solicita a cedência de uma sala do edifício da ex-escola de Água Levada para o 

dia dezassete do corrente mês e ano, a partir das catorze horas, a fim de ali 

fazer um magusto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e tomando em consideração que aquele é 

um espaço destinado ao público e eventos sociais, anuíram por unanimidade ao 

pedido formulado, impondo como condição, que o cidadão se responsabilize 

pela existência e preservação dos bens existentes e pela limpeza. ------------------- 

EMAIL DE CARMINDA VENÂNCIO – PEDIDO SESSENTA EUROS – 

REPOSIÇÂO 1/6 VENCIMENTO PERDIDO OU POR CONTA VENCIMENTO 

MÊS NOVEMBRO. --------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email enviado por 

Carminda Venâncio, funcionária desta Junta de Freguesia, (nesta data com 

baixa médica) a qual solicitava o pagamento de 1/6 do vencimento “perdido” ou  

o “adiantamento de 60,00€ por conta do vencimento” a fim de fazer face a 

despesas com medicamentos e alimentação de sua filha. ------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o pedido e decidiram por 

unanimidade pelo adiantamento de sessenta euros, por conta do vencimento do 

corrente mês de Novembro, uma vez que a reposição do sexto do vencimento a 

que se refere no email, mereceu parecer nagativo, já em reunião anterior, 

unanime do Executivo. ---------------------------------------------------------------------------- 

PROCOLOS CELEBRADOS ENTRE ESTA JUNTA FREGUESIA E CÂMARA 

MUNICIPAL DE ESTARREJA. ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que verificando-se atrasos no 

cumprimento dos protocolos existentes, celebrados no corrente ano e até no ano 

de dois mil e onze, entre este Executivo e a Câmara Municipal de Estarreja, 

nomeadamente no que se refere aos projectos de investimentos (beneficiação 

rua Corte Real, travessa das Arrotas, rua da Fábrica, demolição da ex-habitação 

da senhora Arménia Matos, jardins, entre outros) tem vindo a insistir por escrito, 

junto do Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, no sentido de 

obter o mais célere possível, informação sobre os mesmos, uma vez que esta 

Junta começa a ter dificuldades em honrar os seus compromissos. Em face dos 

emails enviados em nome deste Executivo, foi recebido o email (de 5 de 

Novembro) da parte do Vice Presidente da Câmara Municipal, Doutor Abílio 

Silveira, informando que “estamos em vias de pagar cerca de 7.000,00€ dos 

jardins”. Quanto às obras referenciadas nos Protocolos de Delegação de 
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Competências, o Vereador das Freguesias Doutor Diamantino Sabino, refere em 

email, “que avançaram muito poucas. Só mesmo as absolutamente necessárias  

obtiveram parecer favorável”, mas não se referendo às já executadas e por 

pagar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao referido e às dificuldades de tesouraria que têm provocado os atrasos 

dos pagamentos, o Senhor Presidente coloca aos presentes para análise e 

ponderação, da possibilidade deste Executivo não assinar os protocolos a 

celebrar com a Câmara Municipal, relativos ao ano que se aproxima de dois mil 

e treze.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e com plena consciência do esforço que 

está a ser feito a nível de tesouraria, decidiram por unanimidade não tomar já 

uma posição e aguardar mais algum tempo, na expectativa de que a Câmara 

Municipal venha a cumprir os Protocolos celebrados com este Executivo. ---------   

SITIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVANCA. ----------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou à apreciação e aprovação dos presentes o sitio 

desta Junta e sugeriu, algumas correcções, nomeadamente em algumas 

fotografias e noticias.------------------------------------------------------------------------------- 

O Tesoureiro, Senhor José Guimarães, referiu que teve já alguma dificuldade 

em entrar no sítio e consultar algumas das suas pastas. -------------------------------- 

Os Presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram contactar a 

empresa e solicitar que harmonize e complete o sítio. ------------------------------------ 

COMUNICAÇÃO INTERNA AO COVEIRO – FUNCIONÁRIO DESTA JUNTA 

JOÃO ANTÓNIO CARVALHO PINHO. -------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes a Comunicação que em 

nome do Executivo vai endereçar ao funcionário identificado em título e que  
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versa sobre a desocupação permanente e limpeza da Casa Mortuária do 

cemitério, o funcionamento e conservação da rede pública de abastecimento de 

água, no espaço do cemitério. Manter o número adequado (2/3) de baldes de 

plástico por cada local/suporte existente no cemitério, destinados a serem 

usados pelo público. Manter em boas condições os recipientes para a recolha de 

resíduos, sejam eles contentores, baldes ou outros autorizados e colocados por 

determinação do Executivo. Manter em condições de utilização as vassouras 

colocadas nos suportes próprios, permitindo uma boa e equilibrada distribuição 

(duas por suporte). Manter a proibição de depósitos de resíduos de obras 

efectuadas por terceiros no cemitério. Manter limpo e arrumado todo o espaço 

do cemitério, incluindo o seu tradoz. Manter todo o material e ferramentas de 

utilização na abertura e fecho de covais em arrecadação/armazém a eles 

destinado. Comunicar atempadamente todas as ocorrências relativas ao 

funcionamento do cemitério. Recordar a proibição por parte do Coveiro, de 

quaisquer cobranças relativas a trabalhos por ele executados no cemitério.------      

COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

AVANCA - PROFESSOR DOUTOR EGAS MONIZ – EXECUTIVO 

REPRESENTADO POR SECRETÁRIO. ----------------------------------------------------- 

O Secretário, Senhor José Borges, informou os presentes que no âmbito do 

convite formulado a este Executivo e de acordo com o que foi decido em reunião 

do executivo (16 de Outubro), no dia dezassete de Outubro do corrente ano 

pelas dez horas e quarenta e cinco minutos, compareceu e representou o 

Executivo desta Junta de Freguesia na comemoração dos vinte e cinco anos do 

Agrupamento de Escolas de Avanca e apresentou relatório escrito sobre o 

referido evento, explicando aos presentes com pormenor como decorreu a  
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referida cerimónia, fazendo entrega ao Senhor Presidente de um pequeno 

cartão com uma lembrança alusiva à efeméride. ------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e o Senhor Presidente recebeu a 

lembrança que fica como espólio desta Junta de Freguesia. --------------------------- 

RECEPÇÃO HABITAÇÃO SOCIAL DA ASE – EXECUTIVO REPRESENTADO 

POR SECRETÁRIO. ------------------------------------------------------------------------------- 

No âmbito do convite formulado pela Associação de Solidariedade Estarrejense - 

ASE e programa para a entrega a esta Junta de Freguesia da habitação social, 

sita na rua da Areia número oitenta e oito – Avanca, o Secretário Senhor José 

Borges, que por impossibilidade do Senhor Presidente estar presente 

representou o Executivo, apresentou relatório escrito e explicou com pormenor 

aos presentes o modo como decorreu a recepcção da habitação no dia vinte e 

cinco de Outubro do corrente ano pelas dezasseis horas, pela Associação de 

Solidariedade Estarrejense ao Secretário, informando ter sido uma simples mas 

simbólica cerimónia, onde estiveram presentes para além do Presidente da ASE, 

Senhor Alberto Vidal, acompanhado de sua esposa, também, Técnicos da 

Associação, Doutora Marisa Macedo, Doutora Rosa Simão em representação da 

Câmara Municipal de Estarreja, Doutora Maria de Lurdes Breu, em 

representação da Cerciesta, Director da DOW Portugal Engenheiro Jacinto 

Domenech e sua Secretária, o Senhor Francisco Carvalho, em representação da 

Conferência Vicentina, a doadora Senhora Maria Garcia, herdeira de Francisco 

Nunes- ex-proprietário, acompanhada de sua filha, encontrando-se ausente o 

Senhor Manuel Nunes, irmão da Senhora Maria Garcia e também doador. 

Esteve também presente uma representante de “ O Jornal de Estarreja, entre  
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outras pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------

O Secretário que se encontrava acompanhado do Tesoureiro, Senhor José 

Guimarães, recebeu simbolicamente da mão do Senhor Alberto Vidal a chave da 

referida habitação. ----------------------------------------------------------------------------------  

PUBLICAÇÃO DE EDITAL P/ATRIBUIÇÃO HABITAÇÃO SOCIAL.------------------- 

O Senhor Presidente recordou aos presentes que com base na entrega por 

parte da ASE da habitação sita na rua da Areia número oitenta e oito – Avanca, 

a esta Junta de Freguesia, fez publicar edital na imprensa regional (“O Jornal de  

Estarreja” e Jornal “Notícias de Avanca”) com o intuito de que os interessados 

que preencham os requisitos, do Programa do Concurso ao aluguer da referida 

habitação, façam a sua inscrição na Secretaria desta Junta de Freguesia, entre 

os dias cinco e trinta de Novembro do corrente ano. -------------------------------------- 

Mais esclareceu o Senhor Presidente, que a habitação se destina efectivamente 

a uma família comprovadamente carenciada de habitação e de recursos 

económicos e que findo o prazo da inscrição será constituído um Júri que irá 

analisar as candidaturas e de acordo com a análise proceder à sua atribuição. --- 

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

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE. -------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente argumentando o facto e a necessidade de se manter os 

serviços administrativos actualizados e de se ter verificado o aumento do 

mesmo, devido à ausência ao serviço da Assistente Operacional Administrativa 

Carminda Venâncio, que se encontra de baixa médica há cerca de seis meses 

(desde maio) e de se continuar a dar apoio à cobrança no mercado e 

constatando também que a Técnica Superior Administrativa Helena Coelho, vem 

desenvolvendo um notável esforço no sentido de que não se verifique atraso no  
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serviço produzido pela Secretaria desta Junta de Freguesia e que continua 

prestar os diversos apoios que vêm sendo solicitados, propõe aos presentes, 

que a mesma seja ressarcida de duas horas extras que vem efectuando aos 

sábados da parte da manhã, para manter todas as áreas, administrativa e 

financeira em dia (como se verifica), dar apoio ao sítio da Freguesia e fazer a 

cobrança no mercado, bem como continuar a prestar os apoios na área social e 

administrativa que forem solicitados.----------------------------------------------------------- 

Os presentes analisaram a proposta apresentada sendo unânimes em 

reconhecer o empenho e esforço despendido pela Técnica, decidindo por 

unanimidade que a Técnica Superior Helena Coelho, preste duas horas extras, 

as quais devem ser feitas ao sábado da parte da manhã, com o objectivo de 

continuar a manter em dia todas as tarefas relacionadas com a área 

administrativa e financeira, (como se vem verificado), o sítio da Freguesia, faça a 

cobrança do mercado e continue com os apoios na área social e administrativa. 

Mais ficou decidido que o recurso a horas extraordinárias é de caracter 

temporário e excepcional, e que sobre o trabalho extraordinário lhe será devida 

a remuneração monetária correspondente aos serviços prestados, sendo que 

esta decisão tem efeito retroativos desde o mês de Maio do corrente ano, até à 

presente data e que este trabalho extraordinário, poderá ter de ser prolongado 

até ao regresso da funcionária Carminda Venâncio, ponderando-se contudo para 

o próximo ano a reorganização dos serviços sem recursos a este tipo de 

complemento de horário. -------------------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO INSCRIÇÕES P/BOLSA ESTUDO ENSINO SUPERIOR. ----- 
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O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com o regulamento, 

terminou no dia trinta e um de Outubro do corrente ano, o prazo para fazer 

inscrição para a Bolsa de Estudo de Ensino Superior e que foram feitas cinco 

inscrições, as quais serão analisadas oportunamente e tomadas as decisões 

sobre as mesmas. --------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e deram o acordo ao preconizado. ---------- 

PEDIDO DE MOBILIDADE IINTERNA DE PESSOAL NÃO DOCENTE - 

APRESENTADO PELO FUNCIONÁRIO PEDRO PAULO RODRIGUES SILVA. -- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o pedido escrito de 

“Mobilidade Interna de Pessoal não Docente”, para o Agrupamento de Escolas 

Doutor Ferreira da Silva (serviço de destino) apresentado na secretaria desta 

Junta de freguesia em vinte e nove de Outubro do corrente ano, pelo funcionário 

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

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o pedido e decidiram por 

unanimidade anuir ao mesmo, ficando contudo a aguardar que o Agrupamento 

de Escolas Doutor Ferreira da Silva se pronuncie sobre o assunto, o que até à 

data não ocorreu, disto dando conhecimento por escrito ao funcionário. ------------ 

 DIA DOS FINADOS CEMITÉRIO - AVANCA. ---------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou aos presentes para análise as cerimónias em 

homenagem aos Finados, ocorridas no dia um do corrente mês de Novembro, 

no cemitério de Avanca, bem como a apreciação do reforço e substituição dos 

contentores de recolha de lixo urbano, colocados recentemente ao serviço do 

cemitério pela empresa Luságua. -------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, foram unanimes em referir que o dia dos 

Finados envolveu como nos anos anteriores centenas de pessoas, mas  
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decorreu sem percalços e dentro da normalidade. Quanto ao reforço e 

substituição dos contentores, os presentes lamentam apenas que o reforço dos 

contentores tenha sido feito com atraso e por isso tenha dado origem a 

reclamação feita por este Executivo, congratulam-se contudo, com o facto dos 

contentores em chapa em serviço no cemitério e que se encontravam em mau 

estado, terem sido substituídos por contentores novos e em plástico, mais leves 

e mais fáceis de deslocar. ------------------------------------------------------------------------  

INICIO DOS TRABALHOS DE LIMPEZA DA URBANIZAÇÃO QUINTA DO 

OUTEIRO. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que com base no acordo 

estabelecido entre este Executivo e a Câmara Municipal de Estarreja, 

representada pelo Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina e pelo 

que foi decidido na anterior reunião deste Executivo, deram inicio os trabalhos 

de limpeza da referida Urbanização no dia vinte e dois de Outubro do corrente 

ano e que os mesmos prosseguem dentro da normalidade, sendo certo que 

existem nos passeios imensa vegetação e até pequenas árvores, que causam 

uma maior perda de tempo e dificuldades nos trabalhos. -------------------------------- 

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

PEDIDO DE REPARAÇÃO TELHADO DO PRÉDIO SITO NA RUA MOUSINHO 

DA SILVEIRA - PORTO – HABITAÇÃO DO SENHOR JOAQUIM FERREIRA. ---- 

O Senhor Presidente informou os presentes que na sequência do pedido 

formulado pelo inquilino do Prédio desta Junta de Freguesia, situado na rua 

Mouzinho da Silveira-Porto, solicitou ao empreiteiro de obras, Senhor Francisco 

Jorge Rosa, que este fosse ao referido prédio e verificasse o seu telhado, por ter 

recebido a informação do inquilino identificado em título, que o mesmo não  
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vedava a chuva.--------------------------------------------------------------------------------------

Posteriormente, teve da parte do empreiteiro a informação que este se deslocou  

ao edifício e que fez no telhado uma pequena reparação, ficando o mesmo 

vedado, mas que aquele necessita de uma maior e mais profunda reparação.---- 

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

INFORMAÇÃO DO SECRETÁRIO - VISTORIA DA CERTIEL AO MOINHO DE 

ARCÃ. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Secretário Senhor José Borges informou os presentes que tal como foi 

combinado a CERTIEL procedeu hoje, pelas dezasseis horas à vistoria do 

Moinho de Arcã, tendo a mesma sido aprovada.-------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade que seja já 

em seguida solicitado à EDP a ligação à corrente eléctrica. ---------------------------- 

TOPONIMIA - ATRIBUIÇÃO NÚMEROS POLÍCIA - MOINHO ARCÃ E PRÉDIO 

DE HABITAÇÃO SOCIAL SITO RUA PENEDA/PORTO TONCE – AVANCA. ---- 

O Senhor Presidente recordou aos presentes, que tendo formulado o pedido à 

Câmara Municipal de Estarreja para a atribuição dos números de polícia para o 

Moinho de Arcã e prédio da habitação social, sita na rua Penada/Porto Tonce, 

recebeu esta Junta de Freguesia a informação que ao Moinho de Arcã foi 

atribuído o número quinze e à habitação social atribuído o número duzentos e 

cinco. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e face a esta informação, o Senhor 

Presidente solicitou ao Tesoureiro, Senhor José Guimarães, que diligenciasse 

no sentido de adquirir os referidos números em azulejo a fim de oportunamente 

serem colocados nos respectivos prédios. O Tesoureiro, anuiu ao solicitado. ----- 
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APRESENTAÇÃO/APRECIAÇÃO DE PROPOSTA PARA AMPLIAÇÃO DA 

EXTENSÃO DE SAÚDE DE AVANCA. -------------------------------------------------------

O Senhor Presidente apresentou e deu informações aos presentes sobre a 

proposta manuscrita, apresentada a este Executivo, para remodelação e 

ampliação da Extensão de Saúde de Avanca. ---------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram com algum pormenor a 

mesma e decidiram por unanimidade que a proposta em causa, merece uma 

mais detalhada e profunda análise, ao que vai ser submetida oportunamente. --- 

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

Recepção de email de Margarida Rebelo – Referência Elogiosa Técnica 

Superior Helena Coelho. -------------------------------------------------------------------------- 

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

título, o qual se passa a transcrever: “O meu nome é Margarida Rebelo, sobrinha 

nesta de Matilde Maria de Matos residente em Água Levada falecida a 27 de 

Julho de 2012, e venho por este meio felicitar e agradecer a V. Exa pela 

excelente funcionária que tem sob sua presidência de nome Helena Coelho pelo 

atendimento prestado a mim e à minha família no dia 26 de Outubro em que nos 

prestou todos os esclarecimentos necessários referentes a assunto familiar com 

prontidão, honestidade, clareza, correção e revelando total disponibilidade para 

futuro atendimento, caso se venha a revelar necessário. Em nome da minha 

família agradecemos o acolhimento prestado e pedimos que transmita os nossos 

agradecimentos a Sra. Helena Coelho Atenciosamente Margarida rebelo”. -------- 

Os presentes tomaram conhecimento, registando com manifesto agrado o elogio 

à funcionária Doutora Helena Coelho e decidiram por unanimidade dar-lhe 

conhecimento do conteúdo do referido email e incentivá-la a prosseguir na  
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conduta de bem atender o público, que à Junta de Freguesia recorre pelos mais 

diversos assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Convite “Olhares Sobre a Infância”. ------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o convite enviado via email, do 

Presidente da Câmara Municipal em título, Doutor José Eduardo de Matos, para 

a abertura da exposição de fotografia “Olhares sobre a Infância” que ocorreu 

hoje pelas dezoito horas, na Biblioteca Municipal de Estarreja e foi organizada 

pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. --------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, lamentando todos não ter sido possível 

fazer representar o Executivo por falta de agenda.-----------------------------------------  

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

 Subunidade de Contabilidade da Divisão Administrativa e Financeira. -------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta/aviso de transferência, (de 

30/10/2012) recebida da Subdivisão em título, que comunicava ter sido dada 

ordem à Caixa Geral de Depósitos para efectuar por transferência o pagamento 

a esta Junta de Freguesia de oito mil duzentos e cinquenta euros, ficando a 

aguardar pelo envio do correspondente recibo. --------------------------------------------- 

Mais informou o Senhor Presidente que o valor indicado, se refere ao 

pagamento do segundo trimestre, dos trabalhos de jardinagem efectuados por 

esta Junta de Freguesia e protocolados com a Câmara Municipal de Estarreja.-- 

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

Convite do Senhor Presidente da Câmara “Terras de Antuã – Histórias e 

Memórias do Concelho”.--------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite recebido, para “assistir 

ao lançamento do número 6 de Terras de Antuã – Histórias e Memórias do 

Concelho”, a levar a efeito no dia dezassete do corrente mês e ano pelas 

dezassete horas, no Salão Nobre do Edifício da Câmara Municipal de Estarreja.- 

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

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

Convite Abertura Exposição (de) decoração com cascos velhos.---------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite para a abertura da 

exposição (de) decoração com cascos velhos, realizada no dia três do corrente 

mês e ano na Casa Municipal da Cultura de Estarreja. ----------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, sendo que por compromissos 

anteriormente assumidos não tiveram agenda para poderem estar presentes. ---- 

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

Convite para Lançamento do Livro “Introdução à Literatura de Cordel”. ------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite para o lançamento do 

livro em título, realizado no passado dia trinta e um de Outubro do corrente ano 

na Biblioteca Municipal de Estarreja. ---------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, referindo todos que não puderam estar 

presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANAFRE – Convite para Conferência Internacional «A REFORMA DO ESTADO 

E A FREGUESIA». --------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite, bem como o programa 

anexo, para participar na referida conferência realizada no dia o dia vinte e sete 

de Outubro do corrente ano no Teatro Aveirense - Aveiro.------------------------------- 
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Os presentes toaram conhecimento sendo que não se tornou possível fazer 

representar este Executivo no referido evento.---------------------------------------------- 

Convite de Doutor Fernando Mendonça – Apresentação Livro “Coisas de Bichos” 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite para a apresentação do 

livro “ Coisas de Bichos” realizada no dia vinte e seis de Outubro do corrente 

ano, pelas dezoito horas e trinta minutos na Livraria Bertrand Fórum Aveiro. ----- 

Os presentes tomaram conhecimento e o Senhor Presidente informou que 

esteve presente na apresentação do livro e a representar o Executivo, dando 

pormenores sobre a mesma. -------------------------------------------------------------------- 

Recepção Carta Agrupamento Escolas de Avanca – Informação Número Alunos 

P/Atribuição Apoio Financeiro (por esta Junta). -------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes a carta recepcionada do 

Agrupamento em título, a qual fornecia informação sobre o número de alunos no 

“Pré Escolar e 1º Ciclo” aos quais, vem esta Junta de Freguesia, atribuindo 

subsídio.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Na carta é referido o número de alunos que frequentam os Jardins de Infância e 

os que frequentam o primeiro ciclo, somando o total de duzentos e setenta e três 

alunos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, propondo o Senhor Presidente que à 

semelhança do ano anterior, seja atribuído o subsídio de seis euros (6,00€) por 

cada aluno, ou seja de acordo com o número de crianças indicado, apos 

verificação de conformidade da legislação vigente. --------------------------------------- 

Os presentes votam por unanimidade a proposta do Senhor Presidente e 

decidiram que oportunamente e de acordo com a disponibilidade de Tesouraria 

seja emitido o cheque com o valor correspondente ao subsídio atribuído. --------  



17/22 

 

 

 

 

 

Ficha de Participação de Manuel Resende da Rocha – Depósito Resíduos no 

seu pinhal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a ficha de participação escrita e 

apresentada nos serviços de secretaria desta Junta, no dia cinco do corrente 

mês e ano pelo cidadão em título, na qual refere que pretende fazer limpeza ao 

seu pinhal sito próximo da fábrica de alfaias agrícolas Herculano, mas que tal 

não se torna possível, por desconhecidos terem lá depositado resíduos, tais 

como grandes blocos de cimento, solicitando a este Executivo apoio para que se 

proceda à remoção dos resíduos e sejam tomadas providencias no sentido de 

ser evitado o despejo de resíduos no referido pinhal. ------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e havendo dúvidas quanto à localização 

do pinhal, ficou decido que um ou mais elementos do Executivo se desloque ao 

mesmo a fim de confirmar a sua localização e caso se verifique que pertença à 

Freguesia de Avanca, será a ficha de participação enviada aos serviços 

municipalizados de Estarreja para os efeitos julgados necessários, por não ter 

esta Junta de Freguesia meios para solucionar o caso ----------------------------------  

Ficha de Participação de Ana Maria Estrela Santos “Apropriação indevida Faixa 

de Terreno” Rua Alto Cabanas – Avanca. --------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a ficha de participação escrita e 

apresentada nos serviços de secretaria desta Junta, pela Senhora Ana Maria 

Estrela Santos, residente na avenida Dona Maria II - rés do chão número 2954 – 

Ovar, na qual refere ter um pinhal situado na rua Alto das Cabanas – Avanca e 

que indevidamente se apropriaram de uma pequena faixa de terreno junto e ao 

correr com a referida rua. Deixando implícito que a apropriação terá sido em 

benefício da Câmara Municipal de Estarreja, para alargamento da referida rua.--- 
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Os presentes tomaram conhecimento, referindo o Senhor Presidente que 

conhece bem o lugar indicado, até porque aquela rua está a sofrer obras de 

beneficiação e ali se tem deslocado com alguma frequência e não verificou 

nestes últimos anos no local referido qualquer alargamento. --------------------------- 

O Secretário, Senhor José Borges, que também se deslocou recentemente ao 

local, confirma a versão do Senhor Presidente, ou seja, que não há no pinhal 

indicado e mencionado na participação, indícios de que a Câmara Municipal ou 

qualquer outra entidade se tenha apropriado de qualquer faixa de terreno, e a 

testemunha-lo tem fotografias recentes que se encontram nesta Junta. ------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e confirmando-se as versões unanimes 

dos Senhores Presidente e Secretário, decidiram remeter a ficha de participação 

aos Serviços Municipalizados de Estarreja.-------------------------------------------------- 

Recepcção do Pedido de Maria Emília Ribeiro Tavares Ferreira para limpeza 

margens/leito Rio dos Bois junto à rua com mesmo nome. ----------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o pedido escrito enviado a 

esta Junta de Freguesia pela cidadã identificada em título, no qual solicita que 

se proceda com urgência à limpeza das margens Rio dos Boios, junto à rua com 

o mesmo nome, por existir nele, um silvado e outra vegetação que impede e 

obstrui a normal passagem da corrente do rio, o que em tempo de chuva intensa 

provocará previsíveis transtornos a quem por ali passe e reside. --------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e sendo que esta Junta de Freguesia não 

tem condições para satisfazer o pedido e solucionar o mesmo, decidiu por 

unanimidade enviar cópia do oficio aos Serviços da Câmara Municipal de 

Estarreja para resolução. ------------------------------------------------------------------------- 
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Carta da Engenheira Rosa Ivone Martins Nunes – Contribuição para Limpeza e 

Cuidados com Infraestruturas Parque Residencial da Quinta do Outeiro. ---------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida da Engenheira Rosa 

Ivone Nunes, a qual acompanhava o cheque (nº8700000002) do Banco 

Santander Totta, endossado a esta Junta de Freguesia. A missiva, fazia 

referência a reuniões anteriores (havidas entre o Senhor Presidente e 

Engenheira Rosa Ivone) na sequência das quais, refere: “sobre a limpeza e 

cuidados com as infraestruturas do Parque Residencial da Quinta do Outeiro e 

ainda a bem do desenvolvimento da vila de Avanca, os herdeiros de João Dias 

Nunes, vêm contribuir com a quantia de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) 

como ajuda nos respectivos trabalhos”. ------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, agradecendo o gesto generoso da 

Engenheira Rosa Ivone e decidiram por unanimidade, endereçar-lhe 

agradecimento em nome do Executivo, bem como o correspondente recibo do 

valor constante no referido cheque. ------------------------------------------------------------ 

Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau – Carta c/catálogo de 

Postais Boas Festas de Natal. ------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta e catálogo recebidos da 

Associação em título, que faziam apelo à compra de postais de boas festas de 

Natal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e sendo que esta Junta de Freguesia criou 

o seu próprio postal de Natal, decidiram por unanimidade não anuir à aquisição 

dos postais. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comité Português Para a UNICEF – Pedido Ajuda Monetária. ------------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recebida do Comité em título, a 

qual formulava o pedido de ajuda monetária para ajuda de crianças na Síria. ----- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade não anuir ao 

pedido, com o argumento de que são já muitas as Instituições do concelho e 

famílias carências da Freguesia, que têm solicitado apoio a esta Junta de 

Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

MERCADO JÚLIO NEVES – AVANCA. ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou à apreciação dos presentes o requerimento 

apresentado por Tiago Emanuel Silva Valente, residente na rua Escola do Seixo 

número oitocentos e oitenta e quatro Válega- Ovar, no qual solicitava que lhe 

fosse alugado um lugar terrado descoberto, no referido Mercado. ------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade anuir ao 

solicitado, imputando-lhe a obrigação de pagar a renda mensal que lhe for 

estabelecida e respeitar as Leis e Regulamentos vigentes relativos ao 

funcionamento do Mercado e ao comércio que vai desenvolver. --------------------- 

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

LIGAÇÃO À REDE DE ÀGUA PÚBLICA. ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente recordando aos presentes as dificuldades que as avarias 

do motor de tiragem de água, colocado no poço do cemitério tem provocado, 

apresentou como proposta aos presentes, converter a actual instalação da rede 

de água do cemitério também à rede de água pública, (ADRA) para que o 

cemitério possa ter as duas opções de ligação. Rede do poço e rede pública. --- 

Os presentes tomaram conhecimento e conscientes da situação, decidiram por 

unanimidade contactar o canalizador e mandar o mais breve possível fazer a  
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adequada instalação da rede e colocação da caixa para o contador, a fim de em 

breve se poder ligar o cemitério à rede pública de abastecimento de água. -------- 

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

DANOS EM TAMPO GRANITO – (Coval nº 63 do Canteiro 13). ----------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes, com base na comunicação interna 

apresentada pelo Coveiro, João António Carvalho Pinho, que no dia vinte e três 

de Outubro do corrente ano, depois do Coveiro ter aberto o coval número 

sessenta e três do Canteiro número treze e deste se ter ausentado do mesmo, 

terá caído o tampo, em granito monção, que partiu e havia sido colocado ao alto, 

junto da referida sepultura. ----------------------------------------------------------------------- 

Os presentes analisaram e debateram o relatado na referida comunicação 

interna e por unanimidade decidiram ser a tesouraria desta junta de Freguesia a 

suportar o pagamento do novo tampo em granito monção, mas a título 

excecional, por haver dúvidas quanto ao facto do Coveiro ter colocado em 

prática todas as normas de segurança relativas ao trabalho que executara.------- 

Face ao exposto, o Senhor Presidente informou os presentes que foram 

solicitados orçamentos para aquisição do novo tampo e apresentou o orçamento 

da Graniloureiro – Transformação de Granitos, Lda no valor cento e quarenta e 

cinco euros, com a taxa de IVA incluída, que é o de todos os orçamentos, o de 

valor mais baixo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes decidiram por unanimidade adquirir tampo à Graniloureiro, mandá-

lo colocar no coval, a fim de substituir o que fora partido e informar os 

responsáveis pela sepultura do sucedido e da decisão tomada por este 

Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXPEDIENTE. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 zero 

horas e quinze 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. ---------------------------------------- 


