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-------------------------------ACTA NÚMERO SETENTA E CINCO-------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZOITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.  

No dia dezoito de Dezembro de dois mil e doze, nesta Vila de Avanca, no 

Edifício Sede da Junta de Freguesia, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 

reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de Avanca, sob a presidência do 

Senhor José Artur Pereira de Pinho, Presidente da Junta de Freguesia e com a 

presença do Senhor José Jorge da Silva Valente Borges, Secretário, do Senhor 

José Fernando Valente Guimarães, Tesoureiro e dos Vogais Senhor Luís 

Manuel Gonçalves dos Santos e Senhor Jacinto Álvaro Rodrigues e contou 

também com a presença da técnica superior desta Junta, Doutora Helena 

Coelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Antes do início dos trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a acta da 

reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE ASSEMBLEIA  
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MUNICIPAL (A REALIZAR DIA 19/12/2012).------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que está agendada para amanhã, 

dia dezanove, a realização da Assembleia Municipal, na qual tenciona participar 

e deu algumas explicações sobre o que ali iria ser tratado e discutido.--------------- 

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

VISITA À FREGUESIA EFECTUADA PELO EXECUTIVO EM 17 DEZEMBRO 

2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente, recorda colocando em análise a visita efectuada pelo 

Executivo à Freguesia, ocorrida ontem, dia dezassete de Dezembro. A visita 

efectuada da parte da manhã, integrou os cinco elementos do Executivo e a da 

parte da tarde foi realizada pelo Senhor Presidente, pelo Secretário Senhor 

Borges e pelo Vogal, Senhor Jacinto Álvaro.------------------------------------------------- 

Os Executivos nas duas visitas, fizeram-se transportar na carrinha do Senhor 

Presidente que a conduziu e os fez passar e observar assuntos apresentados 

por cidadãos, nos serviços de Secretaria desta Junta, com o objetivo de obter 

uma solução ou melhoria. Assim, com o propósito de verificar localmente os 

casos apresentados, o Executivo deslocou-se às ruas Associação Atlética de 

Avanca e Padre Magina, as quais estão a receber a rede de saneamento e se 

encontravam por via disso, intransitáveis em parte. Passou e verificou na rua do 

Gonde, a ligação de saneamento que um morador pretendia fazer de sua casa à 

rede pública. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi também visitada uma habitação sita na rua do Sobreiro, (junto à escola da 

Congosta) cuja sua proprietária havia solicitado auxílio a este Executivo, para o 

melhoramento do escoamento das águas pluviais junto ao portão de sua casa, 

em especial em alturas de chuva intensa. Aqui, o Executivo deu como sugestão  
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rasgar a entrada em toda a largura do portão de acesso à casa e colocar uma 

grelha em toda a largura, para melhorar o escoamento das águas, uma vez que 

ali existiam apenas duas pequenas e de diâmetro reduzido.---------------------------- 

O Executivo teve ainda oportunidade de passar e verificar o estado de limpeza 

da Quinto do Outeiro, bem como o estacionamento abusivo de camiões e registo 

estes factos através de algumas fotografias. Verificou também que os 

trabalhadores do contrato CEI+ elaborado por esta Junta de Freguesia, estão ali 

a desenvolver um razoável trabalho de corte de vegetação e limpeza, quer nos 

passeios quer nos arruamentos, sendo todos de opinião que está na altura de 

colocar herbicida nos espaços já limpos para evitar que cresçam as ervas e volte 

tudo ao mesmo, tendo este facto sido já manifestado à Câmara Municipal de 

Estarreja, na pessoa do Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina. 

Ainda no mesmo local, o Executivo constatou, que o estacionamento abusivo 

dos camiões, tem danificado os passeios e também os lugares de 

estacionamento destinado a veículos ligeiros, e verificaram a existência de lixo 

doméstico, proveniente e abandonado por alguns dos camionistas que ali 

estacionam, o que motivou renovar à GNR de Avanca, o pedido de fiscalização.  

Já no período da tarde, o Executivo deslocou-se à rua da Indústria e entrando 

em área da Freguesia de Loureiro - zona industrial, percorreu uma rua asfaltada 

apenas até á última fábrica ali existente do lado Sul e que se prolonga em 

terra/caminho até aos pinhais junto à Auto-estrada, tendo os Executivos 

verificado, que naquele que em tempos (antes da existência da Auto-estrada) 

era a continuidade do caminho, haviam depositados dois grandes blocos de 

cimento e diversos resíduos industriais, sendo que este facto que deu origem a 

reclamação apresentada pela Senhora Maria da Conceição Henrique Borges  
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Resende Rocha, nos Serviços de Secretaria desta Junta e é o mesmo aludido 

em Acta da reunião deste Executivo, número setenta e quatro, datada de quatro 

de Dezembro do corrente ano. ------------------------------------------------------------------ 

Em face do verificado localmente, o Executivo ali presente reitera a posição 

assumida anteriormente e constante na Acta anteriormente citada, de que não 

houve alteração naquela zona nos limites da Freguesia e que o pinhal a que a 

Senhora Maria Resende Rocha se refere, se encontra efectivamente localizado 

em área pertencente à Freguesia de Loureiro, do concelho de Oliveira de 

Azeméis, ficando por isto, aqui nesta reunião decidido por unanimidade, que 

deste facto deverá ser dado conhecimento por escrito à reclamante. ---------------- 

Seguindo, o Executivo deslocou-se e percorreu a rua da Fábrica, verificando que 

a mesma, numa distância de cerca de cinquenta metros, se encontrava em 

bastante mau estado e quase intransitável, devido à circulação de uma 

máquina/trator de um madeireiro, que transportava troncos de árvores de um 

pinhal, para um camião estacionado na referida rua da Fábrica. ---------------------- 

Apesar do Secretário ter anteriormente dado conhecimento deste assunto à 

GNR de Avanca e este facto ser já do conhecimento do Executivo, os elementos 

do Executivo presentes, ficaram indignados pela continuidade do acto e 

demonstração de ausência de respeito pela coisa pública, sendo que o Senhor 

Presidente ainda no local, telefonou ao Senhor Vereador das Freguesias, Doutor 

Diamantino Sabina, colocando-o ao corrente do verificado, solicitando-lhe que ali 

se deslocasse a fiscalização da Edilidade a fim de se inteirar do presenciado, 

identificar e responsabilizar os seus autores pela reposição “transitável” da rua 

naquele local e pôr cobro ao abuso e à continuidade da destruição da rua.-------- 

O Executivo deslocou-se ainda ao Largo da Igreja – parque de estacionamento  
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junto ao rio Gonde e Pastelaria Flor de Avanca, para ali se inteirar da 

“demarcação de propriedade” feita no referido parque de estacionamento com a 

colocação de ferros, com cerca de cinquenta centímetros de altura, em posição 

vertical, espetados no piso, facto que tem dado origem a reclamações de 

cidadãos e remessa de correspondência por parte da Câmara Municipal de 

Estarreja, com análise, estudo do assunto e  o pedido de audição desta Junta de 

Freguesia sobre o mesmo caso.----------------------------------------------------------------- 

Analisado nesta reunião o caso exposto, os presentes concluem por 

unanimidade que estavam convencidos que aquele era efectivamente espaço 

público, destinado ao estacionamento, pois o mesmo existe há já bastantes anos 

e não existem registos de qualquer reclamação, mesmo após o mesmo ter 

recebido pavimento betuminoso a custos da Câmara Municipal de Estarreja, 

pelo que consideravam e consideram, aquele espaço público há já bastantes 

anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes decidiram por unanimidade reafirmar esta posição à Câmara 

Municipal de Estarreja e dando disso, oportunamente conhecimento por escrito.-     

PROPOSTA TOLERÂNCIA PONTO DIA 24 e 31 DEZEMBRO. ----------------------- 

O Senhor Presidente tomando em consideração os anos anteriores, colocou aos 

presentes a proposta para que seja concedida a tolerância de ponto aos 

funcionários/colaboradores desta Junta de Freguesia, nos dias vinte e quatro e 

trinta e um Dezembro, tendo em consideração a época. --------------------------------- 

Os presentes sem qualquer reserva, aprovaram por unanimidade a proposta 

apresentada, decidindo também e por isso, que fosse colocado na porta de 

entrada desta Junta um aviso com a respectiva informação. --------------------------- 

ATRIBUIÇÃO HABITAÇÃO SOCIAL DA ASE SITA RUA DA AREIA – AVANCA.- 

O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com o que foi decido  
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pela Executivo na reunião anterior e no âmbito da atribuição da habitação social, 

no dia cinco do corrente mês e ano, reuniu no Salão Nobre do Edifício desta 

Junta de Freguesia o Júri para a atribuição da referida casa, cuja reunião, deu 

origem à elaboração da Acta que se transcreve: ------------------------------------------- 

“-----------------ACTA DA REUNIÃO DA REDE SOCIAL DE AVANCA------------------ 

-----------PONTO ÚNICO ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL DA ASE--------- 

Ao dia cinco de Dezembro de dois mil e doze, pelas dezasseis horas no Salão 

Nobre da Junta de Freguesia de Avanca, teve lugar a reunião da Rede Social de 

Avanca, que constitui o júri para atribuição de Habitação Social da ASE, onde 

estiveram presentes os representantes das seguintes instituições: ------------------- 

- Junta de Freguesia de Avanca, José Artur Pereira de Pinho, Presidente da 

Junta de Freguesia e José Jorge da Silva Valente Borges, Secretário da Junta 

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

- Agrupamento Vertical de Escolas Prof. Dr. Egas Moniz de Avanca, Professor 

José Augusto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- ASE - Associação de Solidariedade Estarrejense, Alberto Vidal, Presidente da 

ASE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Instituições Particulares de Solidariedade Social, Dr.ª Catarina Pombo, 

Assistente Social do Centro Social e Paroquial de Avanca. -----------------------------

- Não compareceu o representante da Assembleia de Freguesia de Avanca. -----

- Não compareceu o representante voluntariado da Loja Social. ---------------------- 

- Não compareceu o representante do da Conferência de S. Vicente de Paulo. ---

- A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos.-------------------------------------------

- Ponto Único: Atribuição de Habitação Social, do tipo T2, na Rua da Areia, 

n.º 88, em Avanca ---------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Avanca, José Artur Pereira de  
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Pinho, começou por dar as boas vindas aos parceiros presentes e de seguida 

deu início à Ordem de trabalhos, com agradecimento à ASE, por mais esta obra 

na Freguesia de Avanca, ao serviço dos mais carenciados, explicando o 

regulamento e os processos de candidaturas apresentadas, com o objectivo da 

sua avaliação pelos presentes. -----------------------------------------------------------------

Assim, foram avaliadas as cinco candidaturas e ponderados vários aspetos, 

entre eles estão as condições em que vivem actualmente, o número do 

agregado familiar e os rendimentos que auferem. ----------------------------------------

Concorreram as seguintes famílias: ------------------------------------------------------------ 

- Isabel de Fátima Valente da Silva, casada com António José Pereira do 

Marco;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Liliana Filipa Resende Oliveira, solteira; ----------------------------------------------------

- Ana Cristina Marques Patrícia Almeida, casada com Firmino Tavares Almeida;-

- Carla Andreia Matos Antunes, solteira; ------------------------------------------------------

- Maria da Glória Oliveira Bastos, solteira. --------------------------------------------------

Após analisadas e discutidas e verificados os agregados familiares e condições 

económicas e habitacionais decidiram por unanimidade a atribuição da 

habitação à família de Isabel de Fátima Valente da Silva, em condições a 

acordar ma elaboração do contrato de arrendamento com a ASE no pressuposto 

de uma renda mensal de 100,00 euros. ------------------------------------------------------ 

Aceite as condições e elaborado o respectivo contrato de arrendamento será 

efetuada a entrega de imediato da habitação. ---------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, a reunião deu-se por encerrada às dezassete 

horas, sendo elaborada a presente ata que vai ser assinada pelos presentes. ---“ 

No final da acta, constam as assinaturas dos presentes na referida reunião. ------ 

Os presentes tomaram conhecimento, considerando por unanimidade que a  
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selecção para a atribuição da casa, se inscreve na lógica e análise defendida e 

preconizada pelo Executivo. --------------------------------------------------------------------- 

Mais informou o Senhor Presidente que em dezassete do corrente mês e ano, 

foi aqui no edifício sede desta Junta, dado conhecimento da decisão à inquilina 

Isabel de Fátima Valente da Silva e a ela solicitado, que promovesse o contrato 

de arrendamento e a ligação da água da rede pública e de energia elétrica à 

habitação.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

JANTAR DE NATAL C/ELEMENTOS EXECUTIVO/ASSEMBLEIA FREGUESIA 

E COLABORADORES (20/12/2012). ---------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente recordou aos presentes que dando cumprimento à 

tradição, vai este Executivo também este ano, organizar e levar a efeito no dia 

vinte de Dezembro do corrente ano, pelas dezanove horas e trinta minutos, no 

Restaurante N’Gola – Avanca, o Jantar de Natal, no qual irão participar, os 

elementos do Executivo, da Assembleia de Freguesia, 

colaboradores/funcionários desta Junta e as Senhoras que como voluntárias dão 

o seu contributo na Loja Social desta Freguesia que para o efeito se 

inscreverem, recomendando que o Executivo deve comparecer.---------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, referindo todos, que nada havendo a 

contrariar, estarão presentes no referido Jantar convívio. -------------------------------

RETOMA DO TRABALHO COMUNITÁRIO - CONVALESCENÇA- FRANCISCO 

JOSÉ VIEIRA NUNES. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que o Senhor Francisco José Vieira 

Nunes, depois de ter interrompido o trabalho comunitário que estava a prestar 

no Edifício sede desta Junta, por se encontrar de baixa médica, retomou o  
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mesmo trabalho em três de Dezembro do corrente ano, após ter tido alta 

médica. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

OFERTA DE SENHA/RIFA PREMIADA COM CABAZ NATAL. ------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que o Engenheiro Mário Simão lhe 

ofereceu e entregou quatro senhas/rifas para o cabaz de Natal dos Amigos 

Motards de Avanca, que terá sido sorteado no dia quinze do corrente mês e ano. 

Acrescenta o Senhor Presidente que também lhe fora dito que no caso de o 

cabaz ser sorteado, o mesmo devia ser entregue a uma família carenciada da 

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

Ora acontecendo que o cabaz premiou uma das rifas adquiridas e que foram 

colocadas na posse do Senhor Presidente, este, colocou à consideração/análise 

dos presentes a atribuição do referido cabaz. ----------------------------------------------- 

Após troca de impressões entre os presentes, estes agradeceram a oferta da rifa 

que deu origem ao cabaz e constatado que foi que o número sorteado se 

encontrava na posse do Senhor Presidente, os presentes decidiram por 

unanimidade que o cabaz fosse entregue ao casal deficiente; Júlia Sá Pinto e 

Fernando António Pires Cardoso, residentes na rua S. Salvador número cento e 

sessenta e oito em Avanca. ----------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÃO DO SECRETÁRIO – DANOS PROVOCADOS RUA DA 

FÁBRICA – CAMINHO ENTRE PINHAIS – TERRENO BALDIO JUNTA 

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

O Secretário, Senhor José Borges, depois de ter apresentado relatório escrito ao 

Senhor presidente, informou os presentes que no dia sete de Dezembro do 

corrente ano, deslocou-se à rua da Fábrica e verificou que um madeireiro 

andava a derrubar árvores (pinheiros e eucaliptos) de um pinhal ali próximo e a  
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transportá-las numa grande máquina/tractor, carregando-as num reboque de 

camião que tinha estacionado na referida rua da Fábrica. ------------------------------- 

O Secretário enfatiza, que a circulação da máquina entre o pinhal onde foram 

derrubadas as árvores e o reboque, provocou fortes danos na rua da Fábrica e 

em todos os outros caminhos por onde circulava, deixando os mesmos 

intransitáveis. Mais referiu que face ao que presenciou e não tendo encontrado 

responsáveis, tomou a atitude de telefonar à GNR do Posto de Avanca, 

solicitando a sua intervenção, para o que entende ser um acto de intolerável 

abuso, que lesa sobretudo a comunidade.---------------------------------------------------- 

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

INFORMAÇÃO DO SECRETÁRIO – ENTREGA PRÉMIO DOUTOR ANTÓNIO 

DUARTE OLIVEIRA 14/12/2012.---------------------------------------------------------------- 

O Secretário, Senhor José Borges, informou os presentes que tal como havia 

sido decidido pelo Executivo, ele, Secretário acompanhado do Tesoureiro, 

Senhor José Guimarães, estiveram presentes e participaram na entrega do 

Prémio em título, à menina Maria Beatriz de Jesus Valente Dias Vieira, 

considerada e distinguida pela Escola como a melhor aluna do nono ano de 

escolaridade, no ano letivo 2011/2012 e cuja entrega do prémio correspondente 

e decidido por este Executivo, foi feita na Biblioteca da Escola Professor Doutor 

Egas Moniz – Avanca, pelas dez horas e trinta minutos do dia catorze do 

corrente mês e ano, pelo Secretário e Tesoureiro e onde estiveram presentes 

também, professores e todos os alunos do nono ano, que ali é lecionado. 

O Secretário informou terem no acto, usado da palavra a Doutora Elsa 

Monheiro, Diretora do Estabelecimento de ensino, ele, Secretário em nome do 

Executivo tendo dirigido palavras de elogio à premiada e de incentivo aos alunos 

presentes, o Tesoureiro, que também elogiou a distinguida e apelou aos alunos  
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presentes para se candidatarem ao próximo prémio. A terminar a premiada 

agradeceu e mostrou aos presentes o cheque e o diploma que lhe foram 

oferecidos e entregues pelos representantes do Executivo e a sua mãe 

comovida, fez também o agradecimento em nome da filha. ----------------------------- 

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

INFORMAÇÃO DO SECRETÁRIO – REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA EM 14-12-2012. ----------------------------------------------------------------- 

O Secretário, Senhor José Borges, tendo representado o Executivo na reunião 

do Conselho Municipal de Segurança, ocorrida no Edifício dos Paços do 

Concelho- Estarreja, no dia catorze de Dezembro do corrente ano, e em devido 

tempo informado verbalmente e por escrito o Senhor Presidente da forma como 

decorreu a referida reunião, prestou aos presentes informação pormenorizada, 

sobre a mesma, dando a conhecer os assuntos mais relevantes ali discutidos. --- 

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

INFORMAÇÃO DO SECRETÁRIO – RECLAMAÇÃO SOBRE COVEIRO.--------- 

O Secretário, Senhor José Borges, informou os presentes ter-lhe sido 

apresentados nesta Junta, uma reclamação verbal por um representante da 

“Agência Funerária de Ovar, Lda.” Com sede na Murtosa, contra o Coveiro João 

Carvalho Pinho, a qual se reportava ao comportamento impróprio e censurável 

praticado pelo coveiro, no dia catorze de dezembro do corrente ano, aquando do 

funeral do Senhor Cândido da Silva Valente Vieira, realizado em Avanca.--------- 

O Secretário, entregou ao Senhor Presidente um relato escrito, sobre a 

reclamação a ele apresentada. ------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade entendem que o 

coveiro, Senhor João Pinho, tem e deve ser chamado à atenção sobre este e 

outros assuntos de comportamentos incompatíveis com o seu desempenho.------ 
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Em face do assunto colocado, o Senhor Presidente referiu ir oportunamente 

marcar uma reunião com o Senhor João Pinho, no sentido de o ouvir sobre a 

matéria reclamada e tomar posteriormente a adequada decisão. --------------------- 

INFORMAÇÃO DO TESOUREIRO. ------------------------------------------------------------ 

O Tesoureiro, Senhor José Guimarães, informou os presentes ter sido 

informados pelo senhor Manuel Marques, da oficina “garagem Matos” – Avanca, 

que a viatura Fiat Uno matrícula 94-20-BJ, que devia ser submetida a inspecção 

periódica, se encontrava com grave deficiência na caixa de velocidades, 

necessitando por isso de uma nova caixa, sem a qual não passaria na 

inspecção.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Refere ainda o Senhor José Guimarães, que em face da informação obtida, bem 

como da necessidade de subter o automóvel à inspecção, em nome do 

Executivo deu ordem para a aquisição de uma caixa de velocidades 

orçamentada em cerca de oitenta euros. ----------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, ratificando por unanimidade a ordem 

dada pelo Senhor Tesoureiro, para a reparação da caixa de velocidades do 

referido automóvel. --------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAÇÃO DO TESOUREIRO. ------------------------------------------------------------ 

Com o objectivo de ser adquirida uma máquina roçadora, para a limpeza de 

valetas, o Tesoureiro, Senhor José Guimarães apresentou aos presentes dois 

orçamentos. Um da OvarMat – Comércio de Materiais de Construção Lda., com 

o valor de quatrocentos e catorze euros, com IVA incluído e outro da Ferrokey, 

com o valor de trezentos e quinze euros, acrescido da taxa de IVA em vigor. ---- 

Os presentes analisaram os referidos orçamentos e tendo concluído que as 

roçadoras descritas nos mesmos são iguais ou idênticas, decidiram por 

unanimidade adquirir a máquina roçadora ao estabelecimento Ferrokey-Avanca 
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CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja - Divisão de Obras Particulares - Subunidade de 

Administrativa de Obras Particulares.---------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício (10706 de 12-12-10) da 

Subunidade em título, o qual em anexo trazia Edital e solicitava a sua afixação 

na sede desta Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------- 

O Edital, reporta-se a éditos que correm para notificar a firma Portam-Sociedade 

de Construções, Lda., sobre a intenção da Câmara Municipal de Estarreja 

declarar a caducidade da licença referente ao processo de obras nº242/00. ------- 

Os presentes tomaram conhecimento, ficando decidido por unanimidade ordenar 

a afixação do referido Edital e remeter à Câmara Municipal a Certidão da sua 

afixação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Administrativa de Obras Municipais – Placas de Toponímia. -------------------------- 

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

título, o qual para dar continuidade ao processo de aquisição de placas 

toponímicas, solicitava que fosse enviado um levantamento das placas de 

toponímia ainda em falta nesta Freguesia, até ao dia quinze de Janeiro de dois 

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

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram envidar conjuntamente 

esforços no sentido de dar atempadamente a resposta solicitada. -------------------- 

Câmara Municipal de Estarreja – Rede Social de Estarreja – 29º Plenário do 

CLAS. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email rececionado da Rede em título, 

o qual informava que “devido a vários constrangimentos, o 29º Plenário do  
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CLAS, previsto para o próximo dia 20, só será possível realizar no próximo ano, 

ficando o dia 9 de Janeiro de 2013 como nova data”. ------------------------------------- 

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

Pedido Reforma Antecipada de Carminda Rodrigues Lopes Venâncio – 

Assistente Administrativa desta Junta Freguesia. ------------------------------------------ 

O Senhor presidente leu aos presentes o email datado de onze de Dezembro do 

corrente ano, endereçado a esta Junta de Freguesia pela funcionária identificada 

em título, cujo o seu conteúdo se transcreve; “ Eu, Carminda Rodrigues Lopes 

Venâncio, portadora do Cartão de Cidadão n.º5514634-1 ZZ1, válido até 19-05-

2014, contribuinte n.º151557675, colaboradora desta Junta de freguesia, com a 

categoria de Assistente Administrativa, posição 2, remuneratório 2, venho por 

este meio, solicitar a V. Ex:, que anue ao Pedido de Reforma Antecipado.”--------- 

Os presentes tomaram conhecimento analisaram o pedido apresentado e 

tomando em consideração ser o mesmo da livre e manifesta vontade da 

funcionária Carminda, entenderam por unanimidade anuir ao seu pedido, ficando 

decidido nesta reunião, que a Técnica superior dê inicio ao processo e preste 

toda a colaboração possível e que for solicitada, à funcionária Carminda 

Venâncio, para que o processo de Pedido de Reforma Antecipada dê entrada 

nos serviços correspondentes, em data anterior ao dia trinta e um de Dezembro 

do corrente ano, conforme seu desejo e vontade.------------------------------------------  

ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias – Concentração 22 Dezembro 

Palácio Belém. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

título, que apelava à deslocação e concentração de Freguesias no dia vinte e 

dois de Dezembro no Palácio de Belém-Lisboa com o intuito de apelar à reflexão 

do senhor Presidente da República “sobre uma lei que uma larga massa crítica –  
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população, eleitos locais, opinião pública – considera enfermar de profundas 

iniquidades”.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e considerando a época natalícia que se 

vive, bem como compromissos anteriormente assumidos, lamentaram ter de 

decidir não ser possível representar esta Junta de Freguesia no evento. ----------- 

ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias. ------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício (refªCD/EM/eb/3794/12 de 6 de 

Dezembro 2012) da Associação em título, o qual informava, que em 

conformidade com os anúncios anteriormente publicados e no cumprimento das 

deliberações tomadas pelo Conselho Diretivo da ANAFRE, remetiam juntamente 

com o ofício, um pacote de postais que expressam a Sua Excelência o Senhor 

Presidente da República uma respeitosa e significativa mensagem de Boas 

Festas, alusiva à situação político-administrativa que as Freguesas estão a viver. 

Mais referia que os postais estão devidamente preparados para serem dirigidos 

ao seu destinatário, bastando que lhes seja colado um selo de trinta e dois 

cêntimos e sejam depositados numa estação, posto ou marco de correios. -------- 

Era ainda pedido no referido ofício, que as Juntas de Freguesias zelem para que 

todos os postais sigam para o seu destinatário e recomendava, que os 

emissores preenchessem apenas o seu nome e os da sua Freguesia e 

Concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o pedido, bem como os 

postais recebidos e decidiram por unanimidade dar instruções aos serviços 

administrativos desta Junta, para que os postais fossem preenchidos de acordo 

com as recomendações recebidas pelos cidadãos que o desejarem fazer, neles 

colados os correspondentes selos e fossem todos depositados nos Correios. ---- 

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias – Formação. -------------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Associação em 

título, o qual informava, que tendo “candidatura aprovada, ao abrigo do POPH, 

para formação de funcionários, em diversas áreas de interesse para as nossas 

Freguesias”, estava a ser formada uma turma para funcionar na Junta de 

Freguesia de Oliveirinha no próximo dia dezanove de Dezembro em horário 

laboral e que os eleitos também podiam participar, além dos inscritos e que 

sendo uma formação comparticipada, tem de ter a inscrição de pelo menos 

quinze funcionários. -------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e considerando proveitosa a formação, 

entenderam por unanimidade que a técnica superior Helena Coelho não deve 

fazer a sua inscrição, por ser a mesma incompatível com o horário e serviço 

prestado nesta Junta de Freguesia, por ser na data, a única funcionária 

administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------  

Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP – Delegação Regional do 

Centro – Centro de Emprego e Formação Profissional de Aveiro – Ofício-Circular 

nº2972/2012 (Informação Fusão. --------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido do Centro de Emprego 

em título, o qual tinha por objectivo informar, que com a entrada da nova lei 

orgânica do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP. (IEFP, I.P.), levou 

à fusão do Centro de Emprego de Aveiro e do Centro de Formação Profissional 

de Aveiro, numa só Unidade Orgânica, designada por Centro de Emprego e 

Formação Profissional de Aveiro, cuja sede se mantém no Cais da Fonte Nova – 

Apartado 234 – 3811-901 Aveiro. -------------------------------------------------------------- 

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

Associação de Cicloturismo do Norte - Agradecimento. ---------------------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício (3 de Dezembro de 2012), da 

Associação em título, o qual informava que a Direção daquela Associação 

termina o seu mandato em Dezembro de dois mil e doze e que não se ia 

candidatar e, em nome da Associação de Cicloturismo do Norte manifestava a 

sua gratidão pelo apoio prestado no quadriénio das épocas de 2008/2012, 

acreditando na possibilidade de que a parceria entre esta Junta e aquela 

Associação possa continuar ao longo dos anos. ------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, registando com simpatia o agradecimento 

e unanimemente afirmam continuar disponíveis como Executivo, para tal como 

até aqui, dar o apoio possível e sempre que solicitado.----------------------------------- 

Recepção Postais de Natal – Boas Festas. -------------------------------------------------

O Senhor Presidente informou e deu a conhecer aos presentes, o elevado 

número de Postais de Boas Festas rececionados e dirigidos a este Executivo. --- 

Os presentes tomaram conhecimento, ficaram agradados com a quantidade de 

postais recebida e decidiram retribuir os desejos de Boas Festas. --------------------   

Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Centro – Agradecimento 

Colaboração. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido do Núcleo da Liga em 

título, o qual agradecia a este Executivo toda a colaboração prestada no “âmbito 

do Peditório Nacional a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que decorreu 

de 1 a 4 de Novembro” do corrente ano e que em anexo trazia cartão de boas 

festas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e manifestaram a sua disponibilidade, 

sempre que por esta causa seja solicitado apoio. ------------------------------------------

Escola Municipal de Desporto + 50 – Informação Período Férias. --------------------- 

~ 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Professora da turma 

de “+50, de Água Levada” Susana Barros, que informava que “a partir de 

segunda feira dia 17 de Dezembro e até ao dia 1 de Janeiro de 2013 inclusive, 

serão as férias de Natal” do programa em título e que desta forma não vai haver  

aulas de ginástica, estando previsto o início das aulas para o dia quatro de 

Janeiro de dois mil e treze. ----------------------------------------------------------------------- 

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

Convite Para Ceia Natal - Associação Humanitária – Bombeiros Voluntários de 

Estarreja (21/12/2012). ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício/convite dos Bombeiros em título, 

o qual fazia o convite a este Executivo para a Ceia de Natal a realizar no dia 

vinte e um do corrente mês e ano, pelas dezanove horas, na sede do quartel 

daqueles Bombeiros.------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, agradecendo o convite e lamentam que 

por falta de agenda, não se torna possível fazer representar o Executivo, disso 

devendo oportunamente ser dado informação. --------------------------------------------- 

Convite Jantar Natal - Associação Caçadores e Pescadores de Avanca. ----------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite endereçado pela Direção 

da Associação em título, o qual convidava este Executivo para o Jantar de Natal 

que se vai realizar no dia catorze do corrente mês e ano, pelas vinte horas, na 

sede daquela Associação.------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes registaram com agrado a recepção do convite e sendo que tiveram 

conhecimento em data anterior à realização do Jantar, lamentam não terem tido 

agenda/oportunidade para fazer representar o Executivo. Foi ainda decidido que 

fosse justificada a ausência e apresentadas desculpa. ----------------------------------- 

Associação Atlética de Avanca – Informação da recepção Mupi. ---------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Associação em 

título, o qual informava ter aquela Associação recebido o Mupi oferecido por esta 

Junta de Freguesia e que o mesmo fora colocado à entrada do Parque 

Desportivo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

No referido ofício era ainda feito agradecimento a este Executivo pela oferta do 

mupi e o pedido de autorização para usar semanalmente os mupis localizados 

no largo da Igreja (junto ao edifício desta Junta) e o junto à capela de Santa 

Luzia.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Os presentes tomaram conhecimento, decidindo por unanimidade anuir ao 

pedido formulado. -----------------------------------------------------------------------------------

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

EXPEDIENTE. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada sequência de despacho a atestados e outros da competência do 

Executivo da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos eram vinte e três 

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

 


