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------------------------------------ACTA NÚMERO QUATRO------------------------------------------------------------------------DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013------------------------------------No dia três de Dezembro 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 três.------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRAL DE PANÉIS VOLTAICOS – INSTALAÇÃO DE UM POSTE DA EDP.----O Senhor Presidente informou os presentes que no dia vinte e seis de Novembro do corrente
ano, pelas nove horas, juntamente com o Vogal Senhor Jacinto Álvaro, compareceram na rua
do Seixo – Avanca, (entre a passagem superior da A-29 e A-1) onde os aguardava o Senhor
Francisco Pina da empresa J. S. Coelho, que havia solicitado a presença de elementos do
executivo a fim de analisar e dar o aval para a colocação de um poste da EDP que vai
suportar cabos elétricos, que irão ser necessários ao funcionamento de uma central de painéis
voltaicos a construir na área até aqui de pinhal, conhecida por quinta do Garrido.--------------Os dois membros do executivo tomaram conhecimento das pretensões e locais previstos para
a colocação do referido poste, recomendando o Senhor Presidente que fosse tido em conta a
construção do muro, entre a propriedade e o arruamento, a fim da localização do poste não
causar problemas no futuro.------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------ILUMINAÇÃO DE NATAL - CENTRO CÍVICO DA VILA ----------------------------------O Secretário, Senhor José Guimarães, informou os presentes que de acordo com o decidido
na última reunião do Executivo, ele, Secretário, deslocou-se à EDP, na Loja do Cidadão em
Aveiro no dia vinte e seis de Novembro do corrente ano, onde formulou o pedido para a
baixada eventual, que vai ser necessária à iluminação de Natal, a funcionar no núcleo central
da vila e no largo de Água Levada, entre os dias nove de Dezembro de dois mil e treze e o dia
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sete de Janeiro de dois mil e catorze.-------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.-----------------------------------------------------------------INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – CANDIDATURA
N.º 030/CEI+/13.------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que os trabalhadores a prestar serviço nesta Junta,
ao abrigo do programa CEI+ estão a proceder à limpeza do passeio e valeta da rua Nova
(parte afeta à Freguesia de Avanca), sendo que o Senhor António Pimenta está a fazer
trabalho de assentamento de lajes no cemitério, repondo o piso que foi intervencionado para
reparar uma fuga na rede de abastecimento de água, presumindo-se que termine amanhã dia
quatro de Dezembro.--------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que há necessidade de fazer deslocar
trabalhadores ao Largo de Água Levada a fim de proceder à limpeza do referido Largo e logo
que possível iniciar a limpeza de alguns arruamentos no referido lugar.--------------------------Os presentes tomaram conhecimento e aceitaram por unanimidade a proposta do Senhor
Presidente --------------------------------------------------------------------------------------------------“PROLONGAMENTO” DA BAIXA MÉDICA DO FUNCIONÁRIO PEDRO PAULO.
O Senhor Presidente deu conhecimento aos presentes que hoje três de Dezembro deveria ter
comparecido ao serviço o funcionário Senhor Pedro Paulo, facto que não se verificou nem
apresentou qualquer justificação, se o Senhor em causa prolongar a baixa o Executivo deverá
em tempo oportuno providenciar uma Junta Médica.------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, sendo da opinião que o Senhor Pedro Paulo, a
continuar convalescente já deveria ter informado esta Junta.----------------------------------------LIMPEZA DE TALUDES NA PASSAGEM SUPERIOR SOBRE O CAMINHO-DEFERRO – RUA PADRE BAILAS.--------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que foi feito recentemente limpeza aos taludes do
lado nascente da passagem superior sobre o caminho-de-ferro da rua em título.-----------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------LIMPEZA DE TALUDES NA PONTE SOBRE A A-29 – RUA DE SÃO SALVADOR.
O Senhor Presidente informou os presentes que recentemente foi feita limpeza, corte de
vegetação, dos taludes da ponte de São Salvador sobre a A-29.------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.-------------------------------------------------------------------
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DEMOLIÇÃO DA CASA EXECUÇÃO DE PASSEIO E MURO DE VEDAÇÃO NA
RUA NOVA “DENOMINADA CASA DA ARMÉNIA”. ---------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que amanhã, dia quatro de Dezembro do corrente
ano, darão início os trabalhos de demolição da casa que foi da Senhora Arménia, sita na rua
Nova. Mais informou que há cerca de dois anos que se diligencia no sentido de demolir a
referida casa que se encontra desabitada.---------------------------------------------------------------Com a demolição da casa a rua Nova ficará, naquele local, com maior largura e
acessibilidade, sendo que irá ser também construído um muro para vedação do quintal, bem
como um passeio no alinhamento e dimensão do que já lá existe. Os trabalhos vão ser
executados pelo Senhor Jorge Rosa, visto que, a empresa (Soares Resende e Costa Lda.),
anteriormente, contratada para o efeito não se mostrou disponível para executar o referido
trabalho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento corroborando da decisão tomada pelo Senhor
Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------DESATIVAÇÃO DE TODO O SERVIÇO DA ZON TV CABO – CLIENTE Nº
C800723082.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta registada, com aviso de receção, que enviou
para a Zon Tv Cabo, no dia vinte e dois de Novembro do corrente ano, a solicitar o
cancelamento de todo o serviço da Zon Tv Cabo instalado no edifício da Junta de Freguesia.
Mais informou o Senhor Presidente que a carta a cima referenciada foi acompanhada do
respectivo formulário da denúncia, de uma cópia do Cartão de Cidadão do Senhor Presidente
e de uma cópia da ata da tomada de posse deste Executivo.-----------------------------------------Considerando que a Tv Cabo não estava a ser utilizada com regularidade e na senda daquilo
que tem vindo a ser posto em prática, por este Executivo quanto á redução de custo, foi
decidido por unanimidade prescindir do referido serviço.-------------------------------------------PARTICIPAÇÃO DO SENHOR ARMINDO ÂNGELO RESENDE – RUA NOVA.-----O Senhor Presidente leu aos presentes a participação feita pelo Senhor Armindo Ângelo
Resende, residente na rua da Quinta Nova, nº9/11, a reclamar a pintura feita recentemente no
eixo da via na rua em título, antes desta intervenção existia traço descontínuo em toda a
extensão da rua e apôs a intervenção ficou com traço contínuo nessa mesma extensão, alega
ainda que é proprietário de um estabelecimento nesta mesma rua e com a inclusão do referido
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traço contínuo os clientes não podem parar/estacionar, prejudicando desta forma o seu
negócio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram enviar a referida participação para a
Câmara Municipal de Estarreja.-------------------------------------------------------------------------MENSAGEM DE NATAL – ELABORADA PELO SENHOR PRESIDENTE A
COLOCAR NOS POSTAIS DE NATAL.----------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a mensagem de Natal que irá ser colocada nos postais
de Natal a enviar para as várias instituições públicas e particulares.-------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e concordaram com a referida mensagem. ---------------TERRENO DO CANCELO - “BALDIO CANCELO”.------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que no dia vinte e seis de Novembro do corrente
ano, recebeu e reuniu com o Senhor Advogado Duarte Nuno Costa Pina, com o objetivo de
solicitar parecer jurídico sobre o “baldio do Cancelo”, o Senhor Advogado comprometeu-se a
analisar o caso de uma forma mais aprofundada. -----------------------------------------------------Ainda sobre o Baldio de Cancelo o Senhor presidente informou os presentes que enviou um
email, em vinte e um de Novembro do corrente ano, à Senhora fiscal Teresa Vieira dando-lhe
conta que havia sido construído um muro de pedra/cimento junto à margem do rio, havendo
duvidas quanto á sua legalidade.------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento corroborando da mesma opinião do Senhor Presidente.-ILUMINAÇÃO DA ESTÁTUA DO BENEMÉRITO JULIO NEVES.-----------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta enviada, no dia quatro de Dezembro do
corrente ano, ao Senhor Professor Raúl Quinaz a informar, que no dia vinte e dois de
Novembro do corrente ano, foi concluído o trabalho mandado executado por este Executivo
da iluminação da Estátua do Benemérito Senhor Júlio Neves, referiu ainda ter sido o primeiro
serviço público realizado, pelo atual Executivo, na Freguesia apôs a tomada de posse. --------Os presentes tomaram conhecimento concordando com o conteúdo da referida carta.----------PARTICIPAÇÃO DO SENHOR AGOSTINHO PEREIRA TAVARES – RUA PADRE
MANUEL GARRIDO.----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a participação feita pelo Senhor referenciado em título,
a solicitar que seja colocado um contentor de resíduos urbanos na proximidade da
referenciada morada.---------------------------------------------------------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento, decidindo por unanimidade enviar a referida
participação à Câmara Municipal de Estarreja.--------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA.---------------------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E
JURÍDICA

–

SABUNIDADE

DE

TAXAS,

LICENÇAS,

MERCADOS

EMETROLOGIA - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PREVISTOS NA TABELA
GERAL DE TAXAS, LICENÇAS E OUTRAS RECEITAS E PRAZO DE
PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇAS RENOVÁVEIS.---------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email recebido da Câmara Municipal de
Estarreja a solicitar a esta Junta de Freguesia a afixação do édito acima referido.--------------O Executivo presente tomou conhecimento e deu cumprimento à fixação do edital, remetendo
à posteriori a respetiva certidão de afixação à Câmara Municipal.---------------------------------CÂMARA

MUNICIPAL

DE

ESTARREJA

–

GABINETE

DE

APOIO

À

PRESIDÊNCIA – “CONVÍVIO DE NATAL”.----------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o ofício/convite recebido do gabinete em
título, a convidar o Executivo a estar presente no convívio de Natal, no dia treze de
Dezembro do corrente ano, no Pavilhão Multiusos de Estarreja.-----------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e considerando apertada a agenda o Executivo não vai
poder estar representado.---------------------------------------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE APOIO AO
PRESIDENTE –

PRIMEIRA REUNIÃO

DE TRABALHO – JUNTAS DE

FREGUESIA DO MUNICÍPIO.----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email recebido da Câmara Municipal de
Estarreja, a convidar todos os Presidentes de Junta do Município a estarem presentes na
primeira reunião de trabalho, a realizar-se no dia dois de Dezembro do corrente ano, na
Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – SOLICITAÇÃO PARA ACABAMENTO
DE HABITAÇÃO PROPRIA DE MANUELA----------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o oficio 10433 recebido da Câmara Municipal de
Estarreja a informar que o pedido em título foi indeferido.-------------------------------------------

Ata n.º 4/2013
Pág. n.º 6

Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------DELEGAÇÃO DA ANAFRE DE VISEU – ENCONTRO DISTRITRAL DE
AUTARCAS.----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recepcionado da delegação da Anafre de Viseu
a solicitar a presença do Executivo no encontro Distrital de Autarcas de Freguesia, a realizarse no dia trinta de Novembro do corrente ano, no auditório da Escola Superior de Saúde em
Viseu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e vão enveredar esforços no sentido de se fazerem
representar.-------------------------------------------------------------------------------------------------EMAIL – PAULO RODRIGUES – PLANETA INFORMÁTICO – SOLICITAÇÃO DE
INTEGRAÇÃO EM ESTAGIO.----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email datado de vinte e sete de Novembro do
corrente ano, a solicitar apoio à Junta de Freguesia no acolhimento de um formando do Curso
Técnico Informática – Instalação e Gestão de Redes, promovido pelo Planeta Informático,
para realização de uma componente de formação prática em contexto de trabalho, com data
de inicio a dois de Janeiro de dois mil e catorze e termino em onze de Fevereiro do mesmo
ano.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade não anuir ao referido
pedido, o curso não se enquadra actualmente nas práticas de trabalho que é exercido nesta
Junta de Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------DIREÇÃO GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS – EQUIPA DE
REINSERÇÃO

SOCIAL

BAIXO

VOUGA

–

TRABALHO

A

FAVOR

DA

COMUNIDADE – MANUEL MARIA ALVES DE OLIVEIRA.------------------------------O Senhor Presidente leu e apresentou aos presentes o email, datado de dezoito de Novembro
do corrente ano, da Comarca em título, que impunha trinta horas de trabalho comunitário a
prestar nesta Junta de Freguesia a Manuel Maria Alves de Oliveira em substituição da pena
anteriormente aplicada em decisão Judicial. Informou ainda, que é referido que o individuo
detém problemática de saúde diversa, que seria conveniente pensar-se na atribuição de tarefas
fisicamente menos exigentes. ---------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram e decidiram por unanimidade não anuir ao
pedido formulado, actualmente a Junta de Freguesia não dispõe de trabalhos que se adapte ao
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individuo referenciado em título.------------------------------------------------------------------------ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DAS TERRAS DO ANTUÃ –
CONVITE.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recepcionada da associação em título a
convidar para estar presente no Encontro Anual dos Delegados dos Núcleos dos Concelhos
de Estarreja, Ovar, Oliveira da Azeméis e Vale de Cambra, que se realizará no dia catorze de
Dezembro do corrente ano, pelas dezanove horas e trinta minutos, na “Pensão Suissa”, sita na
rua Presa do Monte, Vale de Cambra.------------------------------------------------------------------Por indisponibilidade dos membros do Executivo não vai ser possível fazer representar o
mesmo no referido evento.-------------------------------------------------------------------------------NÚCLEO SPORTINGUISTA DO CONCELHO DE ESTARREJA – CONVITE - CEIA
DE NATAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a carta recepcionada do núcleo em título a convidar
para estar presente na ceia de Natal a realizar-se no dia catorze de Dezembro do corrente ano,
no Restaurante “N`GOLA”, pelas vinte horas.
Por indisponibilidade dos membros do Executivo não vai ser possível fazer representar o
mesmo no referido evento.-------------------------------------------------------------------------------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 às 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

Fernando

Valente

Guimarães,________________________________________ que a secretariou, e por todos
os membros do Executivo presentes.--------------------------------------------------------------------

