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-------------------------------------ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA ------------------ 

-------------------------------------DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013---------------------------------- 

No dia dezasseis 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, 

Presidente da Junta de Freguesia 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. ------------------------------------------ 

O Senhor Presidente justificou a antecipação desta reunião, com o facto de amanhã estar 

agendado a ceia de Natal da Junta de Freguesia, no Salão Paroquial de Avanca, entre os 

elementos do Executivo, Assembleia, colaboradores, voluntárias da loja social, dos serviços 

de secretaria, do banco de livros escolares e outras pessoas, para o efeito convidadas.---------- 

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

numero quatro.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

DEMOLIÇÃO DA CASA SITA NA RUA NOVA - "DENOMINADA CA SA DA 

ARMÉNIA".------------------------------------------ ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu conhecimento aos presentes que a casa referida em título, foi de 

acordo com o previsto e planeado há cerca de dois anos, quer pela Junta de Freguesia quer 

pela Câmara Municipal, derrubada e construído o muro de vedação no alinhamento do já 

existente, bem como feito o passeio, sendo que os trabalhos ficaram concluídos no dia onze 

de Dezembro do corrente ano. A facturação deste trabalho vai ser endereçada à Câmara 

Municipal de Estarreja, como previamente estabelecido, a fim de proceder ao seu 

pagamento.(A Câmara através do Engenheiro Costa Pinto congratulou-se com a 

execução/conclusão do referido trabalho).--------------------------------------------------------------   

Os presentes tomaram conhecimento congratulando-se com a conclusão da referida obra. ----- 

"PROLONGAMENTO" DA BAIXA MÉDICA DO FUNCIONÁRIO PEDRO  PAULO.- 

O Senhor Presidente informou os presentes que devido ao prolongamento do tempo de baixa 

médica (dois meses) do colaborador referenciado em título, foi-lhe solicitada junta médica, 



  

Ata n.º 5/2013 
Pág. n.º 2 

 

 

estando esta marcada para o dia dois de Janeiro de dois mil e catorze.----------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento corroborando da decisão tomada pelo Senhor 

Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COLOCAÇÃO DE CONTADORES DE ENERGIA ELETRICA NAS CAS AS DA 

HABITAÇÃO SOCIAL DA GARETA.------------------------ -------------------------------------- 

O Senhor Presidente solicitou aos presentes a intervenção no assunto referido em título, para 

que se proceda, o mais rápido possível, á instalação dos contadores da EDP.--------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram acompanhar a situação, ao pormenor, logo 

que chegue os orçamentos da EDP.---------------------------------------------------------------------- 

TERCEIRA EDIÇÃO DO LIVRO "AVANCA E OS SEUS AUTARCAS ".----------------- 

O Senhor Presidente colocou aos presentes que procedessem à leitura e correcção de 

eventuais falhas da terceira edição do livro (Avanca e os seus autarcas), propôs ainda o 

Senhor Presidente que a data de apresentação do referido livro fosse por altura do aniversário 

da Junta de Freguesia, Março de dois mil e catorze.--------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento corroborando com o proposto pelo Senhor Presidente e 

vão enveredar todos os esforços para lerem, o referido livro, com a máxima urgência.---------- 

ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO DOUTOR DUARTE OLIVEIRA - ANO L ETIVO 

2012/2013.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que foi entregue hoje na Escola EB2,3 Prof Dr. 

Egas Moniz, pelas dez horas, à menina (agora aluna do 10º ano da Escola Secundária de 

Estarreja) Filipa Pinto, residente na rua de Santana - Água Levada - Avanca, o qual se 

traduziu num cheque no valor de cento e cinquenta euros mais diploma, a "cerimonia" foi 

simples e teve a assistir os alunos do 9º ano e as presenças da Dr.ª Elsa Moinheiro, Dr.º José 

Augusto e da Dr.ª Nair Espanha, a acompanhar o Senhor Presidente esteve o Secretário, 

Senhor José Guimarães. Em nome do Executivo o Senhor Presidente elogiou a aluna 

premiada e desejou-lhe sucesso escolar. Aos alunos do 9ºano presentes, o Senhor Presidente 

lançou-lhes um desafio para se esforçarem no sentido de obterem bons resultados escolares e 

poderem almejar ao prémio do ano lectivo de dois mil treze/dois mil e catorze.------------------ 

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

ILUMINAÇÃO DE NATAL - CENTRO CÍVICO DA VILA ------- ---------------------------- 

O Secretário, Senhor José Guimarães, informou os presentes das dificuldades que a EDP 



  

Ata n.º 5/2013 
Pág. n.º 3 

 

 

colocou quando tentou fazer o contrato para a referida iluminação, tendo-se deslocado quatro 

vezes à loja do cidadão em Aveiro.---------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e tendo acompanhado os problemas e as dificuldades 

relatadas, decidiram por unanimidade fazer a ligação ao edifício da Junta de Freguesia e a 

outras habitações particulares, sendo que nada foi ligado à rede da EDP.-------------------------- 

PRIMEIRO CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL 2013.-------- -------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que no próximo sábado dia vinte e um de 

Dezembro, entre as dezoito horas e as vinte horas, virão a Avanca o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal Doutor Diamantino Sabina, o Senhor José Valente da Sema e a Senhora 

Ana Luz, os quais fazem parte do júri do concurso referido em título, vão proceder à análise e 

classificação dos estabelecimentos que concorreram ao concurso organizado e levado a efeito 

por este Executivo. O Senhor Presidente solicita aos presentes que tomem parte e 

acompanhem este primeiro evento da Junta de Freguesia.-------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vão anuir ao solicitado pelo Senhor Presidente.--------- 

TOLERÂNCIA DE PONTE AOS COLABORADORES DA JUNTA DE F REGUESIA 

NOS DIAS VINTE E QUATRO E TRINTA E UM DE DEZEMBRO.- ----------------------- 

O Senhor Presidente propôs aos presentes que fosse dada tolerância de ponte aos 

colaboradores da Junta de Freguesia, nos dias referenciados em título.---------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade anuir a proposta do 

Senhor Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------ 

MERCADO JÚLIO NEVES - ANTECIPAÇÃO DOS DIAS DE MERCA DO 

PREVISTO PARA OS DIAS VINTE E CINCO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 

TRZE E UM DE JANEIRO DE DOIS MIL E CATORZE.-------- ------------------------------ 

O Senhor Presidente colocou a ratificação e decisão de antecipar os dias de mercado 

referenciados em título, para os dias vinte e quatro e trinta e um de Dezembro.------------------ 

Os presentes ratificaram a decisão do Senhor Presidente por unanimidade.----------------------- 

NOTÍCIA/OPINIÃO JORNAL DE AVANCA COM O TÍTULO "DIRE ITO À 

INDIGNAÇÃO".--------------------------------------- --------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou aos presentes para analise e apreciação a notícia/opinião em 

título e manifestou o seu descontentamento, referindo que o seu autor teve ausência de rigor e 

demonstrou conhecer mal a realidade avancanense, tendo optado pelo mais fácil que foi 
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escrever para o jornal sem se ter dado ao trabalho de colocar o assunto ao Executivo. O 

Senhor Presidente pondera dar resposta adequada.---------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento corroborando da opinião do Senhor Presidente.----------- 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARTE NORTE DA RUA ASSOCIAÇÃO AR TISTICA DE 

AVANCA.-------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que foi satisfeito o pedido formulado por este 

Executivo sobre o assunto referenciado em título, que a referida iluminação ficou a funcionar 

na sexta-feira, dia treze de Dezembro do corrente ano.----------------------------------------------- 

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

EMAIL ENVIADO PELO SENHOR PRESIDENTE AO SENHOR ENGE NHEIRO 

CARLOS PIRES DA "ADRA" - TUBO DE BOCA INCÊNDIO DESP ROTEGIDO 

RUA NOVA E CAIXA DE SANEAMENTO A VERTER PARA A VIA PÚBLICA NA 

RUA DE STA MARINHA -------------------------------- ---------------------------------------------- 

 O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado ao Senhor Engenheiro Carlos Pires, 

no dia seis de Dezembro do corrente ano, a solicitar a reparação das anomalias referenciadas 

em titulo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESTARREJA - CONVOCATÓRIA /2 013.-------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a convocatória enviada pelo Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal de Estarreja, a convocar o Senhor Presidente da Junta de freguesia 

para a sessão ordinária da Assembleia Municipal de Estarreja, a realizar no dia vinte de 

Dezembro, no edifício dos Paços do Concelho, com início às vinte horas e trinta minutos, 

com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------- 

1.- Aprovação das atas nºs 1 e 2, de 18.10.13 e 22.11.13, respetivamente;------------------------- 

2.- Período Antes da Ordem do Dia;--------------------------------------------------------------------- 

3.- Período da Ordem do Dia;----------------------------------------------------------------------------- 

3.1.- Apreciação de informação escrita do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal 

acerca da atividade do município e da respetiva situação financeira;------------------------------- 

3.2.- Discussão e votação da proposta camarária de "Grandes Opções do Plano e Orçamento 

para 2014";-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3.- Autorização genérica para dispensa de autorização prévia favorável da Assembleia 
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Municipal à Assunção de Compromissos Plurianuais no Exercício Económico 2014;----------- 

4.- Período de Intervenção do Público.------------------------------------------------------------------ 

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

ASSOCIAÇÃO CAÇADORES E PESCADORES DE AVANCA - JANTAR DE 

NATAL.--------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 

O Senhor Secretário informou os presentes que representou o Executivo no referido jantar de 

Natal, no dia catorze de Dezembro do corrente ano, o qual decorreu num ambiente de grande 

confraternização e amizade, servindo também para troca de opiniões sobre assuntos que 

actualmente afligem a nossa sociedade e em particular a nossa Freguesia.------------------------ 

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

POSTAIS DE BOAS FESTAS.------------------------------------------------------------------------- 

 O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes os imensos postais de Boas Festas 

recepcionados pela Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram retribuir a quem eventualmente não tenham 

sido enviados postais.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EMAIL DA COLABORADORA CARMINDA VENÂNCIO - PEDIDO DE  

RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO PERDIDO.------------------ -------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da colaboradora referenciada em 

titulo, a solicitar a recuperação do vencimento do exercício perdido, no período dos trinta dias 

que supostamente lhe foi retirado.------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade inteirara-se junto da 

referida colaboradora, a qual período se refere, uma vez que não é referido no seu email.------ 

EMAIL DO COLABORADOR PEDRO SILVA - PROLONGAMENTO DA  BAIXA 

MÉDICA.-------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do colaborador Pedro Silva a 

informar o prolongamento da baixa médica até ao dia um de Janeiro de dois mil e catorze.---- 

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

EMAIL DA SENHORA ROSA MARIA BARBOSA COSTA SOUSA - P EDIDO DE 

FUNÇÕES NO ÂMBITO DE VOLUNTARIADO.----------------- ------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Senhora referenciada em titulo, no 
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dia dezasseis de Dezembro do corrente ano, a solicitar a possibilidade de desempenhar 

funções compatíveis com os seus conhecimentos profissionais num espírito de voluntariado, 

contando com a ajuda/pagamento do valor das despesas de deslocação entre a sua residência 

e esta Junta e vice versa.----------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram e decidiram por unanimidade não anuir ao 

pedido, com o argumento de já termos uma voluntária a prestar serviço gratuito e que, 

actualmente não temos condições para termos mais voluntárias no serviços de secretaria desta 

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

EMAIL DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE E STARREJA 

EM RESPOSTA AOS EMAILS ENVIADOS PELO SENHOR PRESIDENTE DA 

JUNTA DE FREGUESIA - "ASSUNTOS VÁRIOS A RESOLVER ". ---------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, a responder aos emails enviados pelo Senhor Presidente, em onze de Novembro 

do corrente ano, que passo a descrever:----------------------------------------------------------------- 

" Rua Joaquim Nicolau - confirma-se a existência de troço da Rua sem iluminação, A 

situação será avaliada pela Divisão de Obras Municipais - Eng.º Miguel Félix e 

posteriormente solicitada à EDP a sua ampliação.----------------------------------------------------- 

Rua Manuel Silva Fava - A Divisão de Equipamento e Vias - Eng.º Leal, irá calendarizar a 

intervenção com o arranjo do piso e recuperação de valeta.------------------------------------------ 

Rua da Nestlé (inserção Rua Várzea) - O prolongamento da sinalização horizontal na zona 

está pendente da eliminação do lugar de estacionamento e sua fresagem, aguardando-se a 

melhor oportunidade para o fazer. Ir-se-á, contudo, acelerar a sua execução da 

responsabilidade da Divisão de Equipamentos e Vias - Engª Edite.-------------------------------- 

Iluminação da Rua Associação Artística de Avanca (entre o acesso ao Pavilhão e a Rua do 

Morgado) - A anomalia irá ser verificada pela Divisão de Obras Municipais - Eng.º Miguel 

Félix e solucionada.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Trabalhos vários da responsabilidade da EDP - Iremos certamente encontrar a melhor solução 

com a EDP e respetivos empreiteiros, promovendo reunião para o efeito e reforçando a nossa 

presença aquando da execução dos trabalhos (instalação de postes, aberturas de valas, 

reposição de pavimentos e outros) e informar essa Junta com a antecedência possível.---------- 

Parque Municipal do Mato (bebedouro) - A água do furo que foi executado para rega, não 
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reúne condições de abastecimento público. O abastecimento de água potável é da 

responsabilidade da ADRA.------------------------------------------------------------------------------- 

Zona de estacionamento (envolvente ao pavilhão) - A reposição do piso irá ser executada pela 

Divisão de Equipamento e Vias - Eng.º Leal, em programação oportuna.------------------- 

Sepultura do Professor Doutor Egas Moniz (arbustos, pintura e pavimento) - Ir-se-á proceder 

de acordo com a informação da Dr.ª Rosa Maria Rodrigues, já comunicada a essa Junta.------- 

Colocação de entulho em caminho (acesso a pinhais) - A ocorrência irá ser avaliada pelos 

Serviços da Autarquia e se o caminho for público, tomar-se-ão as medidas adequadas e 

executar-se-ão os trabalhos ajustados.------------------------------------------------------------------- 

Urbanização da Quinta do Outeiro - A administração e gestão da Autarquia envolve os 

arruamentos, passeios, sinalização, rede de águas pluviais e espaços públicos verdes. O 

sistema de saneamento, por contrato de cedência, pertence à ADRA assim como a rede 

domiciliária de abastecimento de água. Quanto à rede de abastecimento de gás e outros, são 

geridos pelas entidades tutelares, nomeadamente a EDP, PT - telecomunicações e Lusitânia 

gás.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente aos estragos causados em passeios, baias de estacionamento, postes elétricos e 

outros, a situação tem sido informada superiormente pelos Serviços Técnicos da Autarquia e 

abordada em várias reuniões da Comissão Municipal de Transito, nomeadamente sobre o 

estacionamento de pesados na zona enquanto aguardam pelo abastecimento da Nestlé.--------- 

Quanto à limpeza e manutenção dos arruamentos, passeios, espaços verdes, pese embora seja 

uma tarefa incumbida à Junta de Freguesia conforme protocolo, os serviços da Autarquia 

através da Subunidade de Higiene e Limpeza pública - Engª Andreia e Setor de Serviços 

Urbanos e Ambiente - Dr.ª Paula Silva, poderão prestar a sua colaboração como o têm feito 

até aqui. Não está no âmbito da Autarquia a limpeza de terrenos particulares, a não ser por 

motivos de salubridade a na sequência de decisão superior e de forma coerciva.----------------- 

Os presentes tomaram conhecimento,------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - DIVISÃO DE OBRAS PA RTICULARES 

SUBUNIDADE ADMINISTRATIVA DE OBRAS PARTICULARES - A FIXAÇÃO DE 

EDITAL.-------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o oficio 11450, datado de treze de 

Dezembro do corrente ano, endereçado a esta Junta de Freguesia, o qual, informava a 
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atualização de coeficientes para o cálculo da Taxa Municipal Urbanística (TMU), sendo 

acompanhado de um Edital onde solicitava a sua afixação.------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram afixar o respetivo Edital.----------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - DIVISÃO DE OBRAS PA RTICULARES 

SUBUNIDADE ADMINISTRATIVA DE OBRAS PARTICULARES - A FIXAÇÃO DE 

EDITAIS.------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o oficio 11092, datado de treze de 

Dezembro do corrente ano, endereçado a esta Junta de Freguesia, o qual, informava a 

atualização das taxas do Regulamento Municipal de Administração Urbanística e do 

Regulamento Municipal de Inspeção e Manutenção de Ascensores, Monta-Cargas, Escadas 

Mecânicas e Tapetes Rolantes, sendo acompanhado de dois Editais onde solicita a sua 

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

 Os presentes tomaram conhecimento e decidiram afixar os respetivos Editais.------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - GABINETE DE APOIO A O 

PRESIDENTE - CONVITE - 1ª EDIÇÃO DO CONCURSO MONTRA S DE NATAL 

AVANCA2013.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email do Gabinete de apoio ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, a agradecer o convite que lhe foi endereçado, pela Junta de Freguesia de 

Avanca, para integrar o júri do concurso referido em titulo e confirmar a sua presença.--------- 

Os presentes tomaram conhecimento, mostrando-se agradados com a decisão tomada pelo 

Senhor Presidente da Câmara.---------------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - DEPARTAMENTO DE OBR AS 

MUNICIPAIS E AMBIENTE SUBUNIDADE ADMINISTRATIVA DE OBRAS 

MINICIPAIS - "ARRUAMENTOS MUNICIPAIS DO CONCELHO - GRANDES 

CONSERVAÇÕES E REPARAÇÕES - PROJ Nº 90/2004" - "BENEFICIAÇÃO DE 

ARRUAMENTOS MUNICIPAIS (INSERÇÃO DA RUA DO MORGADO NA E.N. 109 

E TROÇO DA E.N. 109 DO KM 43,00 AO KM 44,00) " - "BENEFICIAÇÃO DE 

ARRUAMENTOS MUNICIPAIS (CORREÇÕES NO PAVIMENTO DA R UA 

ANTÓNIO DA PÓVOA) " - "BENEFICIAÇÃO DE RUAS QUE FOR AM OBJETO 

DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS - 2ª FASE".------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o oficio 11335, datado de treze de 
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Dezembro do corrente ano, endereçado a esta Junta de Freguesia, o qual, informava a relação 

das obras lançadas a concurso no ano de dois mil e catorze.----------------------------------------- 

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

CÂMARA MINICIPAL DE ESTARREJA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO  CULTURA E 

COESÃO SOCIAL - SEPULTURA DO PROFESSOR DOUTOR EGAS MONIZ.------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email da divisão em titulo, na sequência dos vários 

pedidos efetuados pelo Executivo, via email, no dia onze de Novembro do corrente ano, a 

informar que apôs visita à campa do Professor Doutor Egas Moniz, ficou decidido retirar as 

plantas existentes e repor a cercadura da sepultura com espécies originais e reparar 

convenientemente as correntes que cercam a sepultura.---------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, aguardando para breve o anunciado serviço.-------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - GABINETE DE COMUNIC AÇÃO 

RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO - "CONVITE" APRESENTAÇÃ O DO LIVRO 

"MEMÓRIA A MIL VOZES".----------------------------- ------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email do Gabinete em titulo, datado de seis de 

Dezembro do corrente ano, a convidar o Executivo para estar presente na apresentação do 

livro "Memorias a Mil Vozes".--------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e devido ao referido email ter chegado um dia antes, o 

Executivo não se fez representar.------------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - GABINETE DE APOIO A O 

PRESIDENTE - CONVOCATÓRIA - REUNIÃO - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS.-------------------------------------- ------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email do gabinete em titulo, datado do dia treze de 

Dezembro do corrente ano, a convocar o Senhor Presidente da Junta para uma reunião de 

trabalho a realizar no dia vinte do corrente mês, às nove horas e trinta minutos, no Edifício 

Paços do Concelho, com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------- 

1. Apresentações;------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Orçamento Municipal para 2014.---------------------------------------------------------------------- 

3. Delegação de Competências;--------------------------------------------------------------------------- 

4. Outros Assuntos.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vão se fazer representar pelo Senhor Presidente.-------- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - GABINETE DE COMUNIC AÇÃO 

RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO - FÉRIAS ATIVAS NATAL.- ----------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email do gabinete em titulo, datado de dez de 

Dezembro do corrente ano, a informar ser o ultimo dia de inscrições para as férias ativas de 

Natal apelando aos jovens com idades compreendidas, entre os seis e os quinze anos, a 

inscrever-se.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - EMAIL DO SENHOR ENG ENHEIRO 

JOSÉ DA COSTA PINTO - PARTICIPAÇÃO DA SENHORA SÓNIA  PEREIRA.------ 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o email enviado pelo Senhor Engenheiro 

Costa Pinto, a solicitar a Junta de Freguesia que informe a Senhora Sónia Pereira, de que o 

arranjo e pavimentação da Travessa da Breja foi lançado a concurso, prevendo-se a sua 

execução no primeiro semestre de dois mil e catorze.------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram informar a referida Senhora.------------------- 

ADRA - REGULARIZAÇÃO DAS NOTAS DE CRÉDITO.--------- -------------------------- 

 O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício da ADRA, datado de doze de Dezembro do 

corrente ano, a informar que procederam a emissão de notas de crédito, para efeitos de 

correcção de facturação, no valor de quatrocentos e oitenta e um euros e cinquenta e um 

cêntimos, referente ao edifício da ex-escola de Água Levada, sito na Rua da Escola numero 

trinta, esta taxa de saneamento foi paga indevidamente e por isso reclamada por esta Junta.--- 

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

XIV CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS - 

"ANAFRE".------------------------------------------ ------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email da associação em titulo, datado de dois de 

Dezembro do corrente ano que informava da realização do XIV congresso a levar a efeito nos 

dias trinta e um de Janeiro, um e dois de Fevereiro de dois mil e catorze, no Centro de 

Congressos, em Aveiro.------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram fazer-se representar no referido congresso 

pelo Senhor Presidente, José Borges e do Secretário da Assembleia de Freguesia, Simplício 

Tavares.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JORNAL DE ESTARREJA - PROPOSTA DE PUBLICIDADE.----- ------------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o email  do Jornal de Estarreja a propor publicidade 

para a edição especial de Natal, um espaço a cores pelo valor de cinquenta euros, ou a preto e 

branco pelo valor de trinta euros, valores acrescidos da taxa de iva em vigor.-------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram pela publicação da mensagem de Natal a 

cores.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARTA DO SENHOR MANUEL PROENÇA QUINAZ GARCIA - ILUM INAÇÃO 

ESTÁTUA BENEMÉRITO JÚLIO NEVES.-------------------- ----------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta do Senhor Manuel Quinaz a agradecer na 

qualidade de familiar do Benemérito Júlio Neves, a iniciativa que esta Junta de Freguesia 

teve e registar com agrado o facto de ter sido o primeiro serviço público realizado na 

Freguesia após a tomada de posse do actual Executivo.---------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento congratulando-se com o conteúdo da mesma.------------- 

ZON - DESATIVAÇÃO DE SERVIÇOS.--------------------- -------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta da ZON a informar que receberam o pedido 

desta Junta de Freguesia para a desactivação de serviços, que serão levados a efeito a partir 

de trinta e um de Dezembro do corrente ano respeitando as condições gerais em vigor.--------- 

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

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE E STARREJA -

-- CONVITE PARA CEIA DE NATAL. -------------------- ---------------------------------------- 

 O Senhor Presidente informou os presentes do convite enviado pela Associação em título a 

convidar o Executivo da Junta de Freguesia a estar presente na Ceia de Natal, realizada no dia 

vinte do corrente mês, pelas dezanove horas, nas suas instalações.--------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vão se fazer representar pelo Senhor Secretário, José 

Guimarães.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DA  REGIÃO 

CENTRO - DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DE AV EIRO - 

EDITAL GRIPE AVIÁRIA.------------------------------ ---------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o oficio 11.1.5.1.3330, datado de três de 

Dezembro do corrente ano, endereçado a esta Junta de Freguesia, o qual, informa existir um 

foco de Gripe Aviária de Baixa Patogenicidade do subtipo H7, numa capoeira doméstica na 

Região do Alentejo, solicitando afixação do Edital recebido em anexo.---------------------------- 
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Os presentes tomaram conhecimento e decidiram afixar o respectivo Edital.---------------------- 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DA  REGIÃO 

CENTRO - DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DE AV EIRO - 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS DE OVINOS E CAPRINOS.---- ----------------------- 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o oficio 11.1.5.1.3485, datado de nove de 

Dezembro do corrente ano, endereço a esta Junta de Freguesia, o qual, informa que durante o 

mês de Janeiro de dois mil e catorze, decorre mais um período obrigatório de "Declaração de 

Existências de Ovinos e Caprinos (DEOC), acompanhado do aviso onde solicita a sua 

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

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram afixar o respectivo aviso.---------------------- 

CARTA ENDEREÇADA PELO SENHOR JOSÉ MARIA POETA DE MA TOS - 

EXPOSIÇÃO.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presente a carta/cópia do oficio 104/USP enviada pelo Senhor 

em título, e a ele endereçada pela Administração Regional De Saúde Do Centro, I.P., em 

resposta à exposição do referido Senhor, sobre a qualidade da água da fonte (presumindo-se 

ser a do Falcão) e o acesso à mesma. Na carta, é referido que as análises foram efectuadas em 

vinte e um de Fevereiro de dois mil e doze e a água estar própria para consumo humano.------ 

Os presentes tomaram conhecimento e estranham que este assunto tenha sido só abordado 

nesta altura, bem como desconhecem o objectivo do envio da carta.------------------------------- 

VOTOS DE BOAS FESTAS DO SENHOR PRESIDENTE.------------------------------------- 

O Senhor Presidente considerando que esta seja a ultima reunião do Executivo, do corrente 

ano, deseja a todos os elementos e respectivas famílias, um bom Natal.---------------------------     

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