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----------------------------------------ACTA NÚMERO DOIS------------------------------------------ 
---------------------------------DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013------------------------------------- 

 
No dia cinco de Novembro de dois mil e treze, 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 Jorge da Silva Valente Borges e com 

a presença dos executivos senhores Secretário, José Fernando Valente Guimarães, Tesoureira 

Lúcia Maria Alves Souto, vogais Jacinto Álvaro Rodrigues e Domingos José de Pinho 

Rodrigues Espanha. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

numero um.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JANTAR DE NATAL DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVANCA .-------------------------- 

O Senhor Presidente propôs aos presentes que o jantar de Natal fosse realizado no Centro 

Paroquial de Avanca, que cada elemento do Executivo e da Assembleia de Freguesia convide 

uma pessoa que viva sozinha, com o objetivo de proporcionar a essas pessoas um dia 

diferente, de convívio e de amizade.--------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e apôs diálogo, decidiram por unanimidade, apoiar e 

avançar com a proposta do Senhor Presidente.--------------------------------------------------------- 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL 2013.-- ------------------ 

A Senhora Tesoureira, Lúcia Souto apresentou aos presentes uma proposta escrita para um 

concurso denominado “Montras de Natal 2013”, elaborando o respetivo regulamento.---------- 

Os presentes tomaram conhecimento, entendendo por unanimidade ser a proposta motivadora 

para os comerciantes e potenciais compradores, e que a mesma pode dar incremento ao 

comércio local, a mesma se insere no programa eleitoral deste executivo.------------------------- 

BAIXA MÉDICA DO FUNCIONÁRIO PEDRO PAULO --------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu conhecimento aos presentes que a baixa médica do funcionário 

Pedro Paulo foi prolongada até ao dia dois Dezembro de dois mil e treze.------------------------- 

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

DIAS FIEIS E DEFUNTOS----------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que se deslocou ao cemitério, com a Senhora 
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Tesoureira, no dia dois de Novembro de dois mil e treze, onde colocaram ramos de flores nas 

campas do Doutor Egas Moniz e do benemérito Senhor Júlio Neves e dos Senhores 

Domingos da Laura e Virgílio. --------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou aos presentes para análise as cerimónias em homenagem aos 

Finados, ocorridas no dia três do corrente mês de Novembro, no cemitério de Avanca.--------- 

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

envolveu como nos anos anteriores centenas de pessoas, decorreu sem qualquer percalço e 

dentro da normalidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

OPÇÃO DO PLANO DE ORÇAMENTO PARA 2014.------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes da importância do plano de orçamento para o ano 

de dois mil e catorze, apelou à participação, empenho e disponibilidade na elaboração do 

referido documento.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e mostraram-se disponíveis para colaborar.---------------- 

ILUMINAÇÃO DE NATAL ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente lembrou aos presentes que a quadra natalícia está próxima, propôs que a 

iluminação fosse feita de uma forma mais reduzida e consequentemente mais económica.---- 

Os presentes aceitaram o proposto, acrescentando que os tempos conturbados que se vive 

actualmente no nosso país e em particular na Junta de Freguesia não permitem grandes 

gastos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficou também decidido que se iria pedir orçamentos para se decidir á posteriori.---------------- 

PROLONGAMENTO DA BAIXA DA FUNCIONÁRIA CARMINDA VENÂ NCIO ------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que a funcionária Carminda Venâncio prolongou 

a baixa até ao dia vinte e cinco do corrente mês. ------------------------------------------------------ 

A mesma funcionária, no dia cinco do corrente mês, avisou por via telefónica o Senhor 

Presidente que iria ser submetida a uma Junta Médica, em Coimbra, no dia doze do corrente 

mês, às catorze horas e trinta minutos. Referiu ainda que se faria transportar no automóvel 

conduzido pelo seu “genro”, não solicitando nenhum apoio.-----------------------------------------  

A Junta médica foi solicitada pela Junta de Freguesia de Avanca em um de Outubro de dois 

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

VOLUNTARIADO DA SENHORA ANGELA RODRIGUES ---------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que a Senhora Angela Rodrigues que exerce 
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funções de voluntariado nesta Junta, o deixara de fazer a partir de trinta do corrente mês, por 

lhe ter sido proposto uma formação financiada pelo Centro de Emprego, na área de Imagem 

de Empresa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo desde já agradece o empenho e dedicação que colocou ao serviço desta Junta, 

tendo sido bastante útil nomeadamente ao colmatar as ausências da técnica superior, Doutora 

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

O Senhor Secretário propôs aos presentes que fosse atribuído um valor monetário a referida 

Senhora, por tudo aquilo que foi mencionado atrás. Apôs troca de impressões, o executivo 

decidiu por unanimidade atribuir, como recompensa, o valor de 300 euros.----------------------- 

CONCURSO DO ESPAÇO PUBLICO EXISTENTE PARA EXPLORAÇÃ O DE 

MATERIAL DE APOIO AO CEMITÉRIO .-------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou aos presentes a possibilidade de submeter a concurso público o 

espaço de venda de artigos de apoio ao cemitério, nomeadamente velas e flores, cumprindo 

todos os requisitos legais.---------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes ouviram com atenção a proposta do Senhor Presidente e apôs troca de 

impressões decidiram por unanimidade avançar com o referido concurso, mais ficou decidido 

elaborar oportunamente um edital a fim de publicamente dar conhecimento da intenção a 

levar a efeito.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VOLUNTARIADO NA LOJA SOCIAL ------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou à votação dos presentes a seguinte proposta: “Considerando o 

importante trabalho levado a efeito há longos meses, pelas Senhoras Manuela Castanheira, 

Marinha Maia, Sarah Almeida e Janete Gonçalves na loja social da Junta de Freguesia de 

Avanca, primeiro na loja, sita na Rua Santa Marinha e depois na loja sita na Rua Armando 

Brandão, onde ainda hoje está sediada. Que as quatro voluntarias aqui referidas e 

identificadas, terão abdicado não apenas do seu conforto, mas também de privar com a sua 

família, para dar apoio à referida loja social, na limpeza, selecção de vestuário, calçado e 

géneros alimentares, bem como na distribuição criteriosa dos mesmos, enfrentando diversas 

dificuldades para levar por diante as suas nobres acções. Entende o Senhor Presidente, ser no 

mínimo justo, reconhecer com gratidão e elevado altruísmo, o trabalho que voluntariamente 

realizaram nas referidas lojas, em prol das famílias mais desfavorecidas da nossa Freguesia.”- 

Mais propõe o Senhor Presidente, que a ser aprovada a presente proposta, do seu conteúdo 
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seja dado conhecimento às três Senhoras aqui identificadas.----------------------------------------- 

A proposta colocada pelo Senhor Presidente foi aprovada por unanimidade.---------------------- 

VOLUNTARIADO - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS E SCOLARES – 

PROPOSTA DE RECONHECIMENTO E GRATIDÃO.------------- --------------------------- 

O Senhor Presidente colocou a votação dos presentes a seguinte proposta: “Tendo em 

consideração o voluntariado traduzido no empenho e trabalho produzido pela Senhora Maria 

Manuel Ribeiro Pinto Neves e Silva, residente na Rua Corte Real nº 24 em Avanca, que 

consistiu na abertura de três vezes por semana a sala do cidadão, durante três meses onde 

recebeu, trocou e forneceu livros escolares, de forma gratuita a várias famílias. Que a causa é 

actualmente pertinente e de grande importância social, atendendo aos tempos que correm. 

Que sendo a primeira vez que tal facto aconteceu em Avanca, este, extravasou a Freguesia e o 

concelho. Entende o Senhor Presidente ser de inteira justiça que este Executivo vote nesta 

reunião um voto de reconhecimento e gratidão à Senhora Maria Manuel e a seus filhos. Que 

sendo o mesmo aprovado dele seja dado conhecimento à referida Senhora.----------------------- 

A proposta colocada a votação foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------- 

DEMOLIÇÃO DO ESTALEIRO - CONSTRUÇÕES VICTOR SOARES LDA .----------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta que em nome do Executivo, foi dirigida ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, sobre a demolição do estaleiro da 

empresa construções Victor Soares Lda.---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que a Senhora Maria Isabel Pinho Bastos Soares, 

no dia vinte e oito de Outubro do corrente ano, o contactou nesta Junta de Freguesia na 

qualidade de gerente/directora da empresa a cima mencionada, com sede na Rua Professor 

José Maria Silva Tavares, nº 119 em Avanca, lhe solicitou, bem como ao Executivo desta 

Junta, que se intercedesse junto do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, no 

sentido de prorrogar o prazo que foi dado à referida empresa pela Câmara Municipal, para 

abandonar o local onde mantém alguns materiais de apoio à mesma. Que informou também, 

ter tido informação que a Câmara se preparava para através de uma empresa contratada para 

o efeito “desmantelar“ o espaço de apoio à sua empresa e que possui um espaço na zona 

industrial da Murtosa, onde já tem um pavilhão, para onde pensa mudar oportunamente mas 

que o referido espaço não está ainda completamente concluído e pronto a funcionar, pelo que 

a acontecer o desmantelamento do seu espaço de apoio sito na rua Professor José Maria Silva 
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Tavares, poria em causa o funcionamento da sua empresa e os cerca de vinte e dois postos de 

trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao descrito, o Senhor Presidente, entendeu dever endereçar ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Estarreja, uma carta, (com data de trinta e um de Outubro do corrente 

ano) na qual expos o assunto colocado pela Senhora Maria Isabel Soares, fazendo ainda 

alusão às dificuldades que o nosso País atravessa e em particular o concelho de Estarreja e 

que todos nos devemos envolver em busca das melhores soluções, com o objectivo de 

melhorarmos o nosso concelho, as condições de quem nele investe e de quem nele reside.---- 

Os presentes tomaram conhecimento do conteúdo da referida carta, subscrevendo por 

unanimidade o que nela consta.---------------------------------------------------------------------------   

CARTA ENVIADA AO EXCELENTISSIMO MAGISTRADO DO MINIS TÉRIO 

PUBLICO.------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes, a carta a enviar ao Magistrado do 

Ministério Publico que de seguida se transcreve.------------------------------------------------------ 

“No dia trinta de Outubro do corrente ano, compareceu nos serviços de secretaria desta Junta, 

a cidadã de etnia cigana Maria Albina Garcia Monteiro, nascida a dois de Novembro de mil 

novecentos e setenta e oito, titular do cartão de cidadão nº 13249884-7 ZZ8, residente na 

travessa do Porto Brejo nº6 em Avanca – Concelho de Estarreja, (pequena habitação alugada) 

com o objetivo de obter deste executivo um atestado de composição de agregado familiar.---- 

No atestado pretendido, segundo a referida Senhora, devia constar o seu próprio nome, como 

requerente e de mais três pessoas que com ela residiriam/residem. Que são: Cristiana Ramires 

Soares, nascida a dezoito de Outubro de mil novecentos e noventa e sete, com ID 14935105 

4ZZ1, que indicou como sendo sua filha, José Rocílio Monteiro, nascido a quatro de 

Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, com ID 30072182 0ZZ, companheiro de sua 

suposta filha e Estrela Tatiana Soares Monteiro, filha destes últimos, com Assento de 

Nascimento nº5118 do ano de dois mil e treze, da Conservatória do Registo Civil de Aveiro. 

Acontece porem, que ao analisar as referidas identificações, o Senhor Presidente constatou 

que no documento de identificação da Cristiana Ramires Monteiro, apenas constava o nome 

do pai (André Soares Monteiro), dos Avós paternos e do Avó materno André Soares Ramires, 

verificando-se a ausência do nome da mãe.---------------------------------------------------------- 

Achando estranha a situação e com o objetivo de obter um esclarecimento sobre o assunto, o 
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Senhor Presidente efectuou um contacto com os serviços de Registo Civil de Aveiro, cuja 

funcionária diligente, informou, que efectivamente o que ali constava, eram também os 

elementos que o Senhor Presidente possuía, completando verbalmente a informação, de que a 

Cristina Ramires Monteiro, fora ali registada pelo suposto pai, em dois mil e três, (em tempo 

de férias, referiu), quando já teria cinco anos de idade.----------------------------------------------- 

Em face do exposto, considerando no mínimo estranho o caso relatado e não sendo 

intuito/propósito do Senhor Presidente formalizar qualquer denúncia, entendeu por bem, para 

os devidos efeitos e superior analise, comunicar a V. Ex.ª, devendo também informar que o 

solicitado atestado, não foi reclamado e ficará a aguardar provas de que a Senhora Maria 

Albina Garcia Monteiro é efectivamente mãe de Cristiana Ramires Monteiro, ou que 

apresente outra justificação plausível, no sentido de obter o referido atestado.-------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e concordaram unanimemente com o exposto nesta 

carta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE A COLOCAR NO SITE DA JUNTA DE 

FREGUESIA----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o teor da mensagem que em nome do 

Executivo irá ser oportunamente colocada no site da Junta de Freguesia de Avanca.------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, concordando com o texto.----------------------------------- 

ORÇAMENTO PARA A COLOCAÇÃO DE CONTADORES DE ENERGIA  

ELETRICA NAS CASAS DA HABITAÇÃO SOCIAL DA GARETA .----------------------- 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o orçamento, solicitado à Firma MAS 

Valente - Comercio de electrodomésticos e instalações, Lda., para alteração da instalação 

para ligação definitiva à rede pública de eletricidade nas duas habitações sociais, nº253 e 

nº255, sitas na Rua Associação Caçadores e Pescadores, em Avanca, com o propósito de o 

consumo de energia ser liquidado pelos inclinos das Habitações.----------------------------------- 

O orçamento para o referido trabalho é de Novecentos e Oitenta e Cinco Euros, acrescido da 

taxa de Iva em vigor.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e concordaram com a necessidade de se solicitar a outra 

firma/empreiteiro outro orçamento. Ficou a cargo do Senhor Secretário esta tarefa.------------- 

EMAIL ENVIADO PARA A ADRA – PEDIDO DE ELEMENTOS .-------------------------- 

O Senhor presidente deu a conhecer aos presentes o teor do email enviado para a ADRA, 
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sobre o pedido de elementos, mais concretamente a relação de todas as ruas da Freguesia que 

se encontrem com a rede de saneamento, capaz de permitir aos seus moradores, fazer a 

ligação das suas habitações à referida rede.------------------------------------------------------------- 

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

DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS/LIMPEZA VEGETAÇÃO ESPONTÂNE A.---------- 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes a carta enviada ao Senhor Luis Miguel 

Carvalho, em resposta, á carta recepcionada em sete de Outubro do corrente ano, pelo 

referido Senhor, ao qual pedia que fosse desobstruída a margem direita da Rua do Falcão, 

visto que, se encontrava obstruída com vegetação espontânea.-------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou o referido Senhor, que esta Junta aguardava há algum tempo 

quatro beneficiários ao abrigo do programa “ CEI+”, com o objetivo de executar a limpeza 

dessa rua assim como muitas outras que também necessitam urgentemente de intervenção. 

Informou também que o proprietário confinante de onde provinham as ervas, foi notificado 

para proceder á limpeza do local, o que veio a acontecer no dia vinte e seis de Outubro do 

corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, registando com agrado o facto de ter sido limpo o 

espaço em causa.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESPOSTA AO PEDIDO DE APOIO PARA ACABAMENTO DE HABI TAÇÃO 

PRÓPIA AO ABRIGO DO “PROJETO HABITAÇÕES FREGUESIAS” .------------------ 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes a carta que enviou á Senhora Maria 

Manuela da Fonseca Ferreira, sobre o pedido de apoio para acabamento da habitação própria, 

cujo seu conteúdo se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 

“ Este executivo acusa a recepção do seu pedido de resposta, ao pedido de apoio que terá 

colocado por escrito à Câmara Municipal de Estarreja, no sentido de ser apoiada nas obras de 

conclusão e fecho da sua habitação. O seu pedido mereceu-nos a melhor análise e 

sensibilidade. Contudo é nosso dever referir que esta Junta de Freguesia não possui nenhum 

programa de auxílio à habitação, nem dispõe no seu orçamento, de verba a isso destinado, 

mas, atendendo e ponderando os factos, este executivo solicitou à Câmara Municipal de 

Estarreja, que através de protocolo, entre estas duas autarquias e no âmbito do “Projeto 

Habitação Freguesias” seja, na medida do possível, disponibilizada uma verba, no sentido de 

a apoiar. Devemos ainda referir e sem alimentar esperanças, que a concretizar algum tipo de 
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apoio, este deve ser comprovado por V. Ex.ª, através de documentação (facturas/recibos), no 

valor correspondente ao do apoio recebido. Ficamos assim, a aguardar resposta/decisão ao 

pedido que formulamos à Câmara Municipal.---------------------------------------------------------- 

Com certeza de que bem compreenderá que as suas dificuldades são também infelizmente as 

de muitos conterrâneos Avancanenses, às quais este executivo não é alheio e se propõe fazer 

melhor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – DEPARTAMENTO DE OBR AS 

MUNICIPAIS E AMBIENTE - SABUNIDADE ADMINISTRATIVA D E OBRAS 

PUBLICAS – PUBLICAÇÃO DE ÉDITO ESTABELICIMENTO DE L INHA AÉRIA 

NA FREGUESIA DE AVANCA .---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email recebido da Câmara Municipal de 

Estarreja, o qual solicitava a esta Junta de Freguesia a afixação do édito acima referido e caso 

exista alguma reclamação, a mesma seja enviada à Câmara Municipal.---------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade que fosse afixado o 

referido Édito.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – SETOR DE AMBIENTE –  REFORÇO 

DE CONTENTORES NO CEMITÉRIO – DIA DE TODOS OS SANTOS.------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do Setor de Ambiente em titulo, o 

qual, em resposta ao solicitado por esta Junta, informava do reforço dos contentores no 

cemitério de Avanca, para o dia dos finados.----------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – DIVISÃO ADMINISTRAT IVA E 

JURÍDICA – MANDATO 2013/2014 – PERIOCIDADE DAS REUNIÔES DA 

CÂMARA MUNICIPAL E DELEGAÇÔES DE COMPETÊNCIAS .------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o oficio 9741/13 explicitando a periocidade das 

reuniões da Câmara Municipal de Estarreja e a delegações de competências.--------------------- 

O Executivo presente tomou conhecimento e deu cumprimento à fixação dos editais, 

remetendo à posteriori as respectivas certidões de afixação à Câmara Municipal.---------------- 



  

Ata n.º 2/2013 
Pág. n.º 9 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – DEPARTAMENTO DE OBR AS.----------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o oficio sobre o alargamento da Rua de Porto Brejo, o 

qual solicita ao executivo da Junta de Freguesia que se pronuncie sobre os dois traçados 

apresentados.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, decidiram deslocar-se ao local para analisar os 

respectivos traçados e transmitir oportunamente a decisão à Câmara Municipal.----------------- 

EMAIL ENVIADO PELO SENHOR MANUEL SILVA .---------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado pelo Senhor Manuel Silva, de vinte e 

três de Outubro do corrente mês, no qual reclama a forma como a sua esposa foi tratada pelo 

coveiro, Senhor João Pinho. Segundo o Senhor Manuel Silva, o referido coveiro colocou uns 

fetos já secos na floreira da campa que é da sua propriedade, dirigiu palavras menos corretas 

a sua esposa e que lhe virou as costas sem ouvir aquilo que a sua esposa tinha para lhe dizer.- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade marcar uma reunião com 

o Senhor coveiro, João Pinho, para esclarecer estes factos.------------------------------------------ 

CARTA DOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA RUA DE 

SANTA MARINHA AVANCA .------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta enviada pelos comerciantes e prestadores de 

serviços, que solicitava à Junta de Freguesia uma comparticipação, para fazer face às 

despesas a ter com a iluminação de Natal que vão colocar nas galerias exteriores dos seus 

estabelecimentos. Segundo os referidos comerciantes esta iniciativa vai dar mais vida aos 

estabelecimentos, a rua e também á Vila.--------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade atribuir uma 

comparticipação de duzentos euros a fim de reduzir as despesas.----------------------------------- 

COMARCA DO BAIXO VOUGA JUÍZO DE INSTÂNCIA CRIMINAL DE 

ESTARREJA – COMUNICAÇÃO DESPACHO – PRESTAÇÃO 350 HORAS 

TRABALHO COMUNITÁRIO – INÁCIO GARCIA MONTEIRO.----- --------------------- 

O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes a carta ( refª 20078308 datada de 30-10-

2013) da Comarca em titulo, que impunha trezentas e cinquenta horas de trabalho 

comunitário a prestar nesta Junta de Freguesia a Inácio Garcia Monteiro em substituição da 

pena anteriormente aplicada em decisão Judicial.------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e tendo sido já este assunto abordado pelo Executivo, 
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foi decidido que o referido individuo inicie o cumprimento do trabalho comunitário a partir 

do dia seis de Novembro de dois mil e treze. ---------------------------------------------------------- 

EMAIL DO SENHOR PEDRO PAULO – FUNCIONÁRIO DA JUNTA DE 

FREGUESIA DE AVANCA .--------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado pelo Senhor Pedro Paulo Bastos 

Rodrigues Silva, no qual, solicitava o pagamento do salário, por transferência bancária, a 

partir do mês de Outubro do corrente ano, tendo para o efeito enviado os respetivos dados 

bancários.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes analisaram o pedido formulado e decidiram por unanimidade aceder o pedido do 

Senhor Pedro Paulo, excluindo o mês de Outubro, visto que o email rececionado data do dia 

trinta de Outubro do corrente ano e o vencimento do referido Senhor já tinha sido 

processado.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A partir do Mês de Novembro do corrente ano o vencimento do Senhor Pedro Paulo vai ser 

processado através de transferência bancária através da Caixa Geral de Depósitos, Agencia de 

Avanca, conforme os dados que foram fornecidos a esta Junta.------------------------------------- 

PROPOSTA DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO PARA QUATRO 

TRABALHADORES  AO ABRIGO DO PROGRAMA CEI+.--------- ------------------------- 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes a proposta que o Senhor Secretário, José 

Guimarães solicitou ao Senhor Alfredo Marques Oliveira, de um seguro de acidentes de 

trabalho para quatro beneficiários, que ao abrigo do programa CEI+ iniciarão brevemente 

trabalho para a Junta de Freguesia, cujo valor é de 629,26 euros, pagando directamente ao 

mediador ou 599,84 euros pago por transferência bancária.------------------------------------------ 

A proposta vem acompanhada de uma pequena introdução, no qual o referido mediador 

agradece a consulta, referindo: “pois essa demonstra, acima de tudo, terem conhecimento da 

atividade que exerce”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram esperar por outras propostas para decidir à 

posteriori.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS CONCELHOS DE E STARREJA 

E MURTOSA.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta enviada pela ACRCEM, a endereçar os 

parabéns ao Senhor Presidente pela sua eleição nas últimas eleições, a qual trazia também 
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cinco fotografias da inauguração do edifício sede da referida associação em Corroios.---------- 

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

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA .------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu conhecimento aos presentes da declaração de alteração de 

actividade e da identificação atribuída a esta Junta de Freguesia, cuja alteração foi em devido 

tempo enviada por esta Junta.----------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSULTA PUBLICA IMPACTO AMBIANTAL – PROJETO INFRAE STRUTURA 

DA AMPLIAÇÃO DO ECO – PARQUE EMPRESARIAL DE ESTARRE JA.------------- 

O Senhor Presidente deu conhecimento aos presentes o conteúdo do ofício recepcionado, o 

qual versava sobre o Projecto: Infra- Estruturas da Ampliação do Eco-Parque Empresarial de 

Estarreja, ficando o mesmo para analisar e aguardar emissão do parecer se assim o justificar.-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 à uma hora e dez minutos.-----

Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser submetida a aprovação na reunião seguinte 

e por mim vai ser assinada José Fernando Valente 

Guimarães,________________________________________ que a secretariou, e por todos 

os membros do Executivo presentes.-------------------------------------------------------------------- 

 

 


