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-------------------------------ACTA NÚMERO SETENTA E SETE---------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E DOIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E
TREZE. -----------------------------------------------------------------------------------------------No dia vinte e dois de Janeiro 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 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 Jacinto
Álvaro Rodrigues e Senhor Luís Manuel Gonçalves dos Santos, encontrando-se
presente também a técnica superior desta Junta, Doutora Helena Coelho. O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------ANÁLISE SITUAÇÃO DA FREGUESIA RESULTANTE DA INTEMPÉRIE
OCORRIDA EM DEZANOVE JANEIRO DOIS MIL E TREZE. -------------------------O Senhor Presidente, conjuntamente com os Executivos presentes, analisaram
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a actual situação da Freguesia, que no passado fim-de-semana, foi assolada
pela intempérie, (vento forte e chuva intensa) com especial incidência no dia
dezanove do corrente mês e ano, deixando a Freguesia sem energia elétrica. ---O Senhor Presidente informou, os presentes, que face forte vento e chuva que
se fizeram sentir na madrugada e manhã de sábado, dia dezanove e no intuito
de melhor se inteirar da situação e poder dar este Executivo apoio à população,
solicitou ao Secretário Senhor Borges e Tesoureiro, Senhor José Guimarães,
que se reunissem, pelas catorze horas e trinta minutos, desse mesmo dia, no
edifício sede desta Junta, com o objectivo de fazer o ponto da situação,
relativamente ao ocorrido na Freguesia durante o referido período. Depois de
terem reunido os três elementos do Executivo, no local e hora prevista e de se
terem inteirado e tomado conhecimento de vários danos provocados na
Freguesia

pela

intempérie,

o

Senhor

Presidente

no

seu

automóvel,

acompanhado do Secretário Senhor José Borges, decidiram percorrer a
Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------No percurso verificaram e constactaram, que diversas árvores haviam caído,
algumas das quais sobre habitações, automóveis e arruamentos, verificando por
isso que alguns arruamentos se encontram intransitáveis, obstruídos por queda
de árvores. ------------------------------------------------------------------------------------------Verificaram também, que por força do vento, haviam sido levantados e
deslocados alguns telhados em chapa de zinco de armazéns e também beirais
de habitações e arrancados vários sinais rodoviários, cabos e postes elétricos,
com o consequente corte de energia elétrica, que se fez sentir ainda no início da
manhã, em habitações, estabelecimentos comerciais e espaços públicos, bem
como deficiente ou mesmo ausência de rede nos telemóveis e em consequência
de tudo isto, a notória perturbação e ansiedade, transparecidas pela
Comunidade.------------------------------------------------------------------------------------------
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Com palavras de ânimo, o Senhor Presidente, acompanhado do Secretário,
deram o possível apoio aos populares, que ansiosamente aguardavam a
chegada e intervenção da Protecção Civil, para resolverem ou atenuar muitas
das situações provocados pelo mau tempo. ------------------------------------------------Sempre com o intuito de minorar os problemas e dar apoio à Comunidade
Avancanense, o Senhor Presidente manteve-se permanentemente em contacto
com o Senhor Vereador das Freguesias Doutor Diamantino Sabina, também
responsável pela Protecção Civil, informando-o das ocorrências e necessidades
verificadas.-------------------------------------------------------------------------------------------Resumindo a ocorrência da intempérie, o Senhor Presidente, corroborado pelo
Secretário, descreve o que presenciaram, como uma grande devastação, que
causou inúmeros prejuízos, salientando contudo e felizmente a ausência de
vítimas pessoais. -----------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento do anteriormente descrito e numa análise
ao relatado, bem como ao que foi desenvolvido no terreno até à data, pela
Protecção Civil e populares, congratulam-se com a prestação deste Executivo,
sendo unanimes em referir, a notada falta de meios humanos para acudir a
todas as situações e que há ainda muito para fazer no que se refere à reposição
de energia elétrica em vias públicas, nomeadamente na rua Santa Ana, onde o
cabo aéreo foi derrubado por árvores provenientes dos pinhais, continuando
aquela via a aguardar que seja reposta a iluminação, bem como a reposição do
poste de iluminação pública na rua Associação de Caçadores e Pescadores de
Avanca, verificando-se também, que foram partidas várias lâmpadas dos postes
de iluminação pública e arrancadas/danificadas várias armaduras das referidas
lâmpadas, facto que exigirá oportuno e aturado trabalho por parte da EDP ou de
quem a substitua, para repor a normal iluminação pública.------------------------------
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Os Presentes esperam também, que Protecção Civil e Serviços Municipalizados,
continuem nesta Freguesia a desenvolver esforços, no sentido de libertar as
redes elétricas das árvores que sobre as mesmas pendem e que estão na
iminência de caírem, constituindo uma constante ameaça, porque a acontecer,
provocará transtorno e consequente corte de energia. ----------------------------------O Senhor Presidente deu ainda conhecimento aos presentes, que num dos
contactos que teve com o Vereador das Freguesias e responsável pela
Protecção Civil, Doutor Diamantino Sabina, propôs-lhe que fosse feita uma
reunião, (briefing) com o objectivo de nela serem expostos os casos verificados
e obtida uma razoável solução, mas que o Vereador, não se mostrou disponível
e lhe solicitou o envio de um relatório, o qual, foi de imediato feito pelo Senhor
Presidente e enviado por email.------- ---------------------------------------------------------Face aos acontecimentos e a muito que há ainda por fazer, o Senhor Presente
solicita aos presentes que continuem a dar atenção a este assunto no sentido de
serem prevenidos e evitados prejuízos e incómodos à população. ------------------Os presentes tomaram conhecimento e manifestaram total disponibilidade para
o assunto.--------------------------------------------------------------------------------------------MERCADO

JÚLIO

NEVES

APRESENTADO POR

MARIA

–

AVANCA
ALICE

-

REQUERIMENTO/PEDIDO

RODRIGUES

PINTO

FERREIRA

P/ALUGUER LOJA. -------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente colocou à apreciação/decisão dos presentes o pedido de
aluguer de uma loja do Mercado Júlio Neves, apresentado na secretaria desta
Junta, por Maria Alice Rodrigues Pinto Ferreira, residente na rua Rio Maior
número cento e um, terceiro esquerdo, Paços de Brandão, com o objectivo de
vender bacalhau, azeite, óleo alimentar e enchidos. -------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e depois de analisado o pedido, decidiram
por unanimidade alugar uma das lojas que se encontram vagas e que a
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interessada deve para o efeito proceder oportunamente ao pagamento da joia,
no valor de cinquenta euros, pagar mensalmente a renda que lhe for
estabelecida, de acordo com o espaço a ocupar e cumprir todas as leis e
regulamentos inerentes à venda dos produtos, bem como o Regulamento do
Mercado Júlio Neves. Mais foi decido, que será o Secretário, Senhor José
Borges, conjuntamente com a técnica superior desta Junta Doutora Helena
Coelho, a tratarem deste assunto.- ------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------PARECER DO PROVEDOR DO CLIENTE SOBRE RECLAMAÇÂO SERVIÇO
DEFICIENTE POR PARTE EDP. --------------------------------------------------------------Face a uma reclamação apresentada por este Executivo ao Provedor do cliente,
relativa aos contratos efectuado por esta Junta de Freguesia com a EDP, no
mês de Novembro do ano de dois mil e doze, relativamente à iluminação pública
de Natal, o Senhor Presidente leu aos presentes o “Parecer do Provedor do
Cliente” o qual, é manifestamente bastante ambíguo e se passa a transcrever
“Segundo informação recebida o problema já foi resolvido”. ---------------------------Os presentes tomaram conhecimento e sendo que á data do email, onze de
Janeiro do corrente ano, o problema estava efectivamente resolvido, os
presentes lamentam a insípida resposta, bem como a forma como o assunto foi
inicialmente tratado pela EDP. -----------------------------------------------------------------ACTUALIZAÇÃO

PREÇOS

NO

FORNECIMENTO/CONSUMO

ENERGIA

ELECTRICA. ----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente, tendo em conta as informações obtidas sobre a
actualização (aumento) de preços de electricidadede que poderá ocorrer ainda
este ano e da possibilidade de se poder optar por outros fornecedores de
energia, que não a habitual EDP, sugeriu aos presentes que sejam feitas
simulações com os conhecidos fornecedores de energia eléctrica, no sentido de
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se poder analisar qual o fornecedor que economicamente oferece melhores
condições. -------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram, solicitar à
Técnica superior que proceda a simulações através das empresas fornecedoras
de energia eléctrica e logo que estas sejam obtidas, sejam apresentadas aos
Executivo para análise e decisão.INFORMAÇÃO DO SECRETÁRIO SOBRE REUNIÃO CLAS OCORRIDA EM
OITO JANEIRO – SEDE JUNTA FREGUESIA PARDILHÓ. ---------------------------O Secretário, Senhor José Borges, informou os presentes que de acordo com o
que havia sido decidido na anterior reunião, ele, Secretário, representou o
Executivo na reunião do CLAS, realizada no dia oito do corrente mês e ano, com
início às catorze horas e trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia de
Pardilhó, explicando os assuntos ali tratados, bem como as decisões tomadas.
Mais informou que em nome do Executivo, colocou disponível e à disposição do
CLAS, uma das salas desta Junta de Freguesia, afim de nela ser realizada a
próxima reunião do CLAS, a qual, não tem ainda data marcada e que a
“proposta” foi aceite por todos os presentes na referida reunião.----------------------Os presentes tomaram conhecimento e corroboraram todos com a decisão
tomada pelo Secretário, em ter cedido e colocado à disposição uma sala do
edifício desta Junta de Freguesia para a realização da reunião do CLAS. ---------INFORMAÇÃO SOBRE FICHA DE PARTICIPAÇÃO DE JÚLIO CÉSAR MATOS
PINHO RESIDENTE RUA BORRALHA NÚMERO 55 – AVANCA – ÁGUAS
PLUVIAIS A DESCAVAR MURO. --------------------------------------------------------------O Secretário, Senhor José Borges, conjuntamente com o Tesoureiro, Senhor
José Guimarães, referiram aos presentes que após ter sido recebida nesta Junta
a ficha de participação em título, datada de catorze do corrente mês e ano, a
qual dava conta de que o muro de vedação da propriedade do Senhor Júlio
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Pinho, sita na rua da Borralha-Avanca, estava a ser descavado devido às águas
pluviais que corriam da referida rua junto ao muro, facto que não acontecia,
referia, antes de se terem ali iniciado as obras da rede de saneamento, da
responsabilidade da ADRA e a serem levadas a efeito pela empresa
Paviazemés.-----------------------------------------------------------------------------------------Referiam, que face ao constante na ficha de participação, eles, Secretário e
Tesoureiro, acompanhados do Vogal Senhor Jacinto Álvaro, ainda no dia
catorze, deslocaram-se ao local e ali confirmaram que efectivamente as águas
pluviais saídas da rua da Borralha corriam junto ao muro, deixando inequívocos
vestígios de arrastar areia e terra. Face ao constactado, os três Executivos
tendo ali encontrado a Engenheira Ana Oliveira, fiscal da obra, bem como um
engenheiro da Paviazeméis, colocaram-lhes o assunto, solicitando-lhes que
fosse tido em conta este assunto e desviadas as águas daquele percurso, uma
vez que fora verificada a existência de um aterro e consequente elevação de
terreno junto ao caminho de servidão e lado oposto ao muro, o qual deu origem,
ao desvio das águas pluviais com passagem junto e ao correr com muro. --------Como resposta ao pedido dos Executivos, foi garantido pela Engenheira Ana
Oliveira, que o problema seria minimizado, mudando a trajetória das águas para
uma pequena vala evitando deste modo a sua passagem ao correr com o muro.
Os

Executivos

que

ali

compareceram,

evocando

os

seus

reduzidos

conhecimentos técnicos, referiram contudo, terem verificado a ausência de rede
de águas pluviais, facto que associado à ligeira inclinação da rua, origina que as
águas corram para um caminho de servidão e provoque danos nos terrenos para
onde espraia, bem como no muro, facto que bem podia ter sido acautelado
aquando das obras de beneficiação feitas recentemente na rua. ---------------------Os presentes tomaram conhecimento. --------------------------------------------------------
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VESTÍGIOS DE RAMA DE ÁRVORES EM ESPAÇOS PÚBLICOS DEIXADA
POR MADEIREIROS. -----------------------------------------------------------------------------O Secretário, Senhor José Borges, informou verbalmente e por escrito que no
dia catorze, acompanhado do Tesoureiro, Senhor José Guimarães e do Vogal,
Senhor Jacinto Álvaro, visitaram a rua da Fábrica e verificaram que nesta e num
terreno baldio desta Junta de Freguesia junto à referida rua, onde um madeireiro
fizera recentemente deposito de toros e rama de árvores, respectivamente, a rua
devido à circulação de máquinas do madeireiro, encontra-se intransitável numa
extensão de cerca de trinta metros e o terreno onde foi depositada a rama, que
seria principalmente de eucalipto, encontra-se com bastantes resíduos
motivados pela sua trituração e que ali foi deixada, conspurcando o espaço. ---Tendo os Executivos passado também nesta mesma data, pela Ribeira do
Mourão-Avanca, verificaram que aqui junto à fonte “S. Paio dos Augados” em
espaço público e onde fora também recentemente depositados toros e rama
provenientes do corte de árvores, levado a efeito por madeireiro se encontrava o
espaço enlameado e em mau estado, devido às máquinas de transporte de
madeira que por ali transitaram, bem como rama de eucaliptos espalhada e a
merecer limpeza.------------------------------------------------------------------------------------Os

presentes

tomaram

conhecimento

do

relatado,

sendo

referido

unanimemente, que todos tinham já conhecimento dos depósitos/estaleiros
improvisados pelos madeireiros, desconhecendo contudo que estes já se
haviam retirado e deixado os espaços como aqui foram descritos. ------------------Neste contexto, o Senhor Presidente referiu que já havia sido dado
conhecimento à fiscalização do Município bem como à GNR de Avanca,
lamentando que os responsáveis pelos depósitos e consequentes danos nas
ruas e espaços públicos, continuem impunes e que tenha que ser esta junta de
Freguesia a custear a limpeza e o necessário arranjo dos espaços. -----------------
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Os

presentes

tomaram

conhecimento

corroborando

com

o

referido

anteriormente pelo Senhor Presidente, reforçando que deve este Executivo mais
uma vez, colocar este e outros assuntos idênticos à fiscalização do Município e
à GNR local. -----------------------------------------------------------------------------------------CONVITE AO EXECUTIVO PARA FEIRA D’ANO SANTO AMARO – 15
JANEIRO. --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente, informou os presentes que tendo o Executivo da Junta de
Freguesia de Beduido-Estarreja, formulado o convite a este Executivo para à
semelhança dos anos anteriores, participar no convívio e almoço da Feira d’ano,
realizada no dia quinze do corrente mês, no lugar de Santo Amaro-BeduidoEstarreja, ele, Presidente, conjuntamente com o Secretário, Tesoureiro, vogal,
Senhor Jacinto Álvaro e o elemento da Assembleia da Freguesia, Senhor Matias
Guimarães, estiveram presentes, participando e convivendo no referido almoço.Acrescenta o Senhor Presidente, que como será do conhecimento dos
presentes, é já tradição o Executivo da Junta de Freguesia de Beduido,
organizar e fazer este convívio e que este, proporcionou mais uma vez um
agradável encontro entre Executivos das Freguesias do Concelho, da Câmara
Municipal de Estarreja e do Concelho vizinho de Albergaria-a-Velha, assim como
de alguns técnicos dos serviços do Município e ex-autarcas. --------------------------Os presentes tomaram conhecimento, agradecendo o convite formulado.---------BALANÇO/ANÁLISE DOS CONSUMOS ÁGUA E ELECTRICIDA DAS TRÊS
HABITAÇÕES SOCIAIS SITAS NA RUA ASSOCIAÇÃO CAÇADORES E
PESCADORES DE AVANCA - REFERENTE ANO 2012. ------------------------------A solicitação/determinação do Senhor Presidente, a Doutora Helena Coelho,
apresentou aos presentes em papel, o balanço dos encargos com os consumos
de água e electricidade, relativos ao passado ano de dois mil e doze e
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correspondente às três habitações sociais desta Freguesia, sitas na rua
Associação de Caçadores e Pescadores de Avanca. ------------------------------------Analisado o balanço, os presentes facilmente concluíram que houve um elevado
consumo, quer de água, quer de energia electrica, cujos custos foram
suportados pela Tesouraria desta Junta de Freguesia.----------------------------------Tendo em conta os elevados consumos e que as despesas inerentes aos
mesmos foram suportados pela Tesouraria desta Junta, os presentes por
unanimidade decidiram que seja em breve feito um estudo, por forma a
individualizar os consumos e responsabilizar cada habitação/morador pelo
correspondente pagamento. -------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ----------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja – Divisão de Equipamento e Vias. -------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado pela Divisão em título, o
qual sobre a passadeira elevada da rua Santa Marinha, refere que na sequência
do email enviado por este Executivo à Comissão Municipal de Transito, esta
obteve o “parecer favorável do Vereador com competências delegadas para o
Transito” que após deslocação ao local no dia dezanove de Outubro de dois mil
e doze, aquela Comissão, “considera que a passadeira deveria ser alvo de
manutenção dado que apresenta cedências, bem como deverá diminuir-se a sua
inclinação”. Que deve ser também considerada “a possibilidade de sinalizar a
passadeira de acordo com a norma técnica das LRV, nomeadamente sinal A2a
(lomba) com painel adicional modelo 1ª, com a indicação da distância a que se
encontra a passadeira e sinal de informação com a velocidade recomendada
(H6); No caso presente e após análise do comportamento dos veículos no local
considera-se adequado recomendar a velocidade de 10 Km/h”. Que “a norte
esta sinalização seria colocada a cerca de 30 m da passadeira, ou seja, no final
da passadeira que se encontra no topo norte da Rua de Santa marinha e a sul
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na placa em que se encontra um poste eléctrico, a 60 m da passadeira
elevada”.----------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja – Subunidade Taxas, Licenças, Mercados e
Metrologia – Solicitação Pronuncia Sobre Pedido Prolongamento Horário
“Porque Não Café Snack Bar”. -----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presente o email, recebido da Subunidade em
título, no qual é solicitado a este Executivo que se pronuncie sobre o pedido de
prolongamento de horário, até às quatro horas (madrugada) do estabelecimento
comercial café-snack bar denominado “Porque Não” sito no Largo da Igreja –
Avanca, apresentado naquela Subunidade pela responsável do estabelecimento
Débora de Jesus da Silva Tavares. ----------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade dar como
resposta que este Executivo não vê inconveniente no prolongamento do horário
aos fins-de-semana (sextas feiras e sábados) e vésperas de feriados, desde que
seja cumprida a legislação em vigor, bem como os Regulamentos Municipais, no
que ao funcionamento do estabelecimento respeitam.-----------------------------------Câmara Municipal de Estarreja – Rede Social de Estarreja. ---------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido da Rede em título, o
qual solicita a divulgação da segunda edição do programa “proFamíliasdemência” a ter lugar na Cruz Vermelha Portuguesa /delegação de Aveiro)
cujas as inscrições poderão ser feitas até ao dia quatro de Fevereiro do corrente
ano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, decidindo dar a possível publicidade ao
assunto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja – Convite Para Cerimónia Reabertura CasaMuseu Egas Moniz – 26 Janeiro 16h00. ------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite do Presidente da
Câmara Municipal de Estarreja, Doutor José Eduardo de Matos, para a
cerimónia de reabertura da Casa-Museu Egas Moniz-Avanca, inserida nas
comemorações do 8º aniversário da elevação de Estarreja a cidade – a decorrer
no próximo dia 26 de Janeiro pelas 16h00.--------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e sendo que o Senhor Presidente se
encontra impedido por ter nessa data já agendado um evento, solicitou que em
representação do Executivo, comparecesse o Secretário, Senhor José Borges.-Por sua vez o Secretário anuiu ao solicitado, o que foi unanimemente aceite pelo
Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja – Convite Tertúlia “Gentes da nossa terra… com
Sérgio Paulo Silva”. -------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email/convite, da Câmara Municipal de
Estarreja, no qual o seu Presidente, Doutor José Eduardo de Matos, faz convite
para a Tertúlia “Gentes da nossa terra…com Sérgio Paulo Silva”, a levado a
efeito no dia dezoito de Janeiro, do corrente ano, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos na Biblioteca Municipal.----------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, referindo todo, que não se tornou possível
representar o Executivo no referido evento. ------------------------------------------------Autoridade Tributária e Aduaneira-Email sobre “Obrigações Declarativas
previstas no Artº 19º do Código do IRS – Declaração Mensal de Remunerações
e Modelo 10”. ---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o conteúdo do email endereçado a esta
Junta de Freguesia, que se reporta ao assunto em título, referindo, que “Com a
alteração do artº 119º do Código do IRS, na sequência da entrada em vigor da
Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para
2013, as entidades devedoras de rendimentos que estejam obrigadas a efetuar
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a retenção, total ou parcial, do imposto, estão obrigadas a comunicar à
Autoridade Tributária e Aduaneira os rendimentos do trabalho dependente, ainda
que isentos ou não sujeitos a tributação, pagos ou colocados à disposição no
mês anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------Esta comunicação deve ser efetuada através da entrega da Declaração Mensal
de Remunerações (AT), aprovada pela Portaria nº426-C/2012, de 28 de
dezembro, por transmissão eletrónica de rendimentos. Para o efeito poderá
obter o respetivo ficheiro em-https://www.portaldasfinancas.gov.pt . ----------------2. Cumprimento da obrigação para rendimentos de 2012 e anos anteriores-------Mantem-se a obrigação de entrega da declaração Modelo 10 até ao final do mês
de fevereiro, relativamente aos rendimentos do ano de 2012 e anos anteriores. -Salienta-se a importância da informação comunicada através da declaração
Modelo 10 para o pré-preenchimento das declarações Modelo 3 de IRS, pelo
que é imprescindível que a mesma seja impreterivelmente entregue até ao final
do mês de fevereiro, e que a informação transmitida seja fidedigna. ----------------Desta forma, para além de contribuir para a redução significativa dos custos de
cumprimento associados à entrega da declaração Modelo 3 pelos seus
colaboradores, evitará as penalidades legalmente previstas para o atraso ou
falta de entrega da declaração Modelo 10.” -------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, e intervindo a Técnico Superior Doutora
Helena Coelho, referiu ter já tomado conhecimento e estar atenta e preparada
para proceder em conformidade. --------------------------------------------------------------Fundação Benjamim Das Costa – Email de parabéns pelo site da Junta e pedido
correcção do seu Email. --------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado pela Fundação em
título, que endereçava os parabéns a esta Junta de Freguesia pelo site
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apresentado e solicitava que fosse feita no referido site, a correção relativa ao
email da Instituição, indicando-o como sendo; geral@fundacãobdiascosta.com. Os presentes tomaram conhecimento agradecendo a felicitação pelo site, sendo
de imediato informados pela técnica superior, de que a solicitada correcção já
havia sido feita.--------------------------------------------------------------------------------------Email de Telma Correia – Reunião para conclusão “Livro Avanca e Seus
Autarcas”. --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu o email da Doutora Telma Correia, o qual dando
resposta ao solicitado por este Executivo, confirmou a sua disponibilidade, bem
como a do Doutor Delfim Bismarck para reunirem no edifício sede desta Junta
com o Senhor Presidente, no dia vinte e quatro do Corrente mês e ano, pelas
onze horas, a fim de se ultimar a terceira edição do livro “Avanca e Seus
Autarcas”, com o objectivo de poder ser apresentado aquando da comemoração
dos quarenta anos da elevação de Avanca a vila, em catorze de Março. ----------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------Pedido de Donativo P/Festa Honra Mártir S. Sebastião - Avanca. -------------------O Senhor Presidente leu aos presentes um “documento” apresentado na
Secretaria desta Junta, por José Matos, o qual na qualidade de representante da
Comissão de Festas em Honra do Mártir S. Sebastião – Avanca, solicita um
donativo para auxiliar o custo das despesas com a referida festividade, realizada
no dia vinte do corrente mês e ano. -----------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram atribuir o
donativo de cinquenta euros. -------------------------------------------------------------------Recepção de Email – Assunto: Pedro Matos – Transito. --------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email, com o assunto em título, no
qual é solicitado “um estudo, ou um ensaio de redução de velocidade na Rua Dr.

15/17

Ant. Duarte de Oliveira, após, a garagem Matos devido a uma curva muito
perigosa, e grande velocidade dos condutores, e vários acidentes neste local.”--Os presentes tomaram conhecimento e numa rápida análise entendem por
unanimidade que este Executivo pouco poderá fazer sobre o assunto
apresentado, a não ser reenviar o email ao Município, para análise e estudo pela
Comissão Municipal de Transito, existente para o efeito e à GNR local, sendo
esta, a entidade que tem a atribuição e responsabilidade de fiscalizar o transito,
nomeadamente a velocidade excessiva ou excesso de velocidade praticados
pelos condutores. ----------------------------------------------------------------------------------O Executivo presente, decidiu também dar oportunamente resposta ao Senhor
Pedro Matos, de acordo com o que ficou nesta reunião decidido. --------------------CEMITÉRIO. ----------------------------------------------------------------------------------------Averbamento de Titular de Alvará – Coval Número cinquenta do Canteiro
Número oito.-----------------------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou, que o coval número cinquenta do canteiro número oito,
registado em nome de José Ventura dos Reis, passe por inventário (herança),
que correu na Comarca do Baixo Vouga – Estarreja – Juízo de Média e Pequena
Instância Cível, e conforme fotocópia de certidão da douta sentença transitada
em julgado a dezassete de Outubro de dois mil e doze, a pertencer a Maria Alice
Pereira dos Reis Oliveira, titular do bilhete de identidade número sete milhões,
setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e seis, com o NIF cento e oitenta e
cinco milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e três,
casada com José Carlos Bastos Oliveira, residente na rua das Cavadas de S.
Martinho, número cento e setenta e nove – Oliveira de Azeméis. --------------------Os documentos apresentados (cópias de certidão do Tribunal e de auto
Compromisso Honra e declarações cabeça casal) ficam arquivados na pasta do
cemitério, coval número cinquenta e canteiro número oito. -----------------------------
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Averbamento de Titular de Alvará – Coval Número sete do Canteiro Número
sete.----------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou, que o coval número sete do Canteiro número sete,
registado em nome de José Soares Damas, passe por declaração de Doação
apresentada nesta Junta de Freguesia em sete de Agosto do ano de dois mil e
doze, a pertencer a Lucinda Neves da Silva, titular do bilhete de identidade
número cinco milhões, seiscentos e trinta e oito mil, novecentos e trinta e quatro,
com o NIF cento e quarenta milhões, cento e cinco mil, e oitenta e cinco,
divorciada, residente a rua António Silva Gomes, número cinquenta em Avanca
a seus Herdeiros; ----------------------------------------------------------------------------------José Carlos da Silva Loureira, titular do bilhete de identidade número onze
milhões, setecentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e quatro, com o
NIF duzentos e sete milhões, trezentos e um mil, e oitenta e cinco, solteiro,
residente na rua António Silva Gomes, número cinquenta – Avanca, ---------------Ana Paula da Silva Loureira, titular do cartão de cidadão número dez milhões,
oitenta e seis mil, cento e cinco, com NIF cento e noventa e três milhões,
duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta e três, solteira, residente
na rua António Silva Gomes, número cinquenta – Avanca e a, -----------------------Vera Lúcia da Silva Loureira, titular do cartão de cidadão número dez milhões,
quinhentos e trinta e três, quinhentos e vinte e três, com o NIF cento e noventa e
três milhões, duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e um,
casada com José Manuel Dos Reis Ferreira, residente na rua Casal Dias,
número duzentos e oitenta e seis – Oliveira de Azeméis.-------------------------------Os documentos apresentados e que deram origem à presente deliberação, ficam
arquivados na pasta do cemitério, coval número sete do canteiro número sete.--EXPEDIENTE. ----------------------------------------------------------------------------
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Foi dada sequência de despacho a atestados e outros da competência do
Executivo da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO -----------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos eram vinte e três
horas e quarenta 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. -----------------------------------------

