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----------------------------------ACTA NÚMERO OITENTA------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DE CINCO DE MARÇODE DOIS MIL E TREZE. ------No dia cinco de Março 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 Luís Manuel
Gonçalves dos Santos e Senhor Jacinto Álvaro Rodrigues. ---------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------QUADRAGÉSIMO ANIVERSÁRIO DA ELEVAÇÃO DE AVANCA A VILA – (14
de MARÇO 2013). ----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente, colocou aos presentes para apreciação e análise o
programa da comemoração dos quarenta anos da elevação de Avanca a Vila, o
qual, teve a prévia colaboração do Executivo. ---------------------------------------------
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Os presentes analisaram o referido programa, que mereceu aprovação por
unanimidade, decidindo passar desde já a fazer a sua publicidade e a
colocar/afixar exemplares nos diversos locais públicos da Freguesia.---------------Do referido programa, consta o que a seguir se transcreve;----------------------------“40.º Aniversário da Elevação de Avanca a Vila-------------------------------------------------------------“Sob a Égia do Poder Local”-----------------------------------------------------------------------14 a 23 de Março de 2013----------------------------------------------------“Dia 14 (Quinta-Feira). ----------------------------------------------------------------------------09h00 – Hastear das Bandeiras.----------------------------------------------------------------10h00 – Abertura das Instalações da Junta de Freguesia à Comunidade –(visitas
guiadas) 17h00 – Inauguração da Habitação Social sita na Rua Peneda/Porto
Tonce, n.º205 (Convidamos toda a comunidade a assistir).-----------------------------Dia 16 (Sábado) – Praça Júlio Neves. --------------------------------------------------------10h00 – Abertura da Exposição de motas e bicicletas antigas/contemporâneas à
comunidade.
11h00 – Largada de Pombas – Associação Desportiva Columbófila de Avanca. –
15h00 – Actividade desportivas, lúdicas e de lazer com a participação das
Coletividades. --------------------------------------------------------------------------------------- Associação Artística de Avanca – Andebol de rua.------------------------------- Confraria da Broa D`Avanca.----------------------------------------------------------- Radio Modelismo de Avanca – Demonstração.------------------------------------ Outras actividades lúdicas e lazer.----------------------------------------------------Dia 17 (Domingo) – Praça Júlio Neves.------------------------------------------------------09h00 – Caminhada com visita a Moinhos – Inscrições até 14.03.2013 com o
valor de 2,00 € (ver programa específico).----------------------------------------------------
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Dia 22 (Sexta-Feira) – Auditório do Centro Social Paroquial de St.ª Marinha de
Avanca.------------------------------------------------------------------------------------------------21h30 – Apresentação do estudo Urbanístico do futuro “Parque do Gonde”.
Apresentação da Revisão do PDM (Plano Diretor Municipal) de
Estarreja.------------------------------------------------------------------------------------Dia 23 (Sábado).------------------------------------------------------------------------------------16h00 – Inauguração das obras da Praça do Gama (Zona da extensão de saúde
de Avanca, pelos Presidentes da Câmara Municipal de Estarreja Dr. José
Eduardo de Matos e da CIRA Eng.º Ribau Esteves respectivamente.---------------17h00 – Inauguração das obras de recuperação do moinho da “Arcã””-------------Em rodapé do programa, consta ainda a seguinte nota: “ O programa poderá
sofrer alterações sem aviso prévio devido a interesse ou clima”. ---------------------No âmbito do programa referido, o Senhor Presidente mais uma vez solicitou
aos presentes esforço e envolvimento, para que o mesmo possa ser levado a
efeito sem perturbações.--------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, manifestando mais uma vez o seu
empenho e disponibilidade para levar por diante o programa apresentado. ------INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE – OBRAS POR EXECUTAR POR
MOTIVO DO NÓ DA A29 E VARIANTE À EN 224-2 NA RUA SAMOUQUEIRO,
VALAS ÁGUA, PASSEIOS DA PASSAGEM SUPERIOR “ PS16.2” E
PASSAGEM HIDRÁULICA “PH3.3”. ----------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que tendo em nome do Executivo
“reivindicado” já a execução dos trabalhos acima referidos, os quais deveriam
estar concluídos aquando do final das obras da A-29 e da variante 224-2 e não
se tendo até à data verificado a execução desses mesmos trabalhos, insistiu
junto do Vereador das Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, para que na
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qualidade de representante da Câmara Municipal de Estarreja, interceda no
sentido de serem executados os trabalhos em falta.--------------------------------------Em resposta ao email enviado pelo Senhor Presidente, o Vereador das
Freguesias, Doutor Diamantino Sabina, prevendo que em breve as partes
envolvidas se desloquem aos locais, para mais uma vez serem verificados os
trabalhos em falta, solicitou por email mais informação sobre o assunto. ----------Ainda sobre o assunto, o Senhor Presidente, informou os presentes, que no
email endereçado ao Vereador das Freguesias, fez referência ao email deste
Executivo, datado de vinte e oito de Maio de dois mil e doze, o qual já dava
conta dos trabalhos prometidos e ainda por executar.------------------------------------PLACAS TOPONÍMIA DA FREGUESIA – COLOCAÇÃO ARRUAMENTOS. -----O Senhor Presidente informou os presentes, que por decisão do Executivo, vai
amanhã, dia seis de Março, o empreiteiro Jorge Rosa, proceder à colocação das
placas de toponímia existentes, nos correspondentes arruamentos. ---------------Os presentes tomaram conhecimento. -------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. ---------------------------------------------------------Camara Municipal de Estarreja – Subunidade de Vias – Email/Resposta
Assuntos Trânsito da Freguesia. ---------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que na sequência de emails
enviados por esta Junta de Freguesia à engenheira Edite Santos, responsável
pela Subunidade em título, nos quais era solicitada a colocação de um espelho
no entroncamento da rua do Monte, com a rua Doutor António Duarte Oliveira;
bem como o prolongamento de alguns metros da linha longitudinal contínua, na
rua da Nestlé, junto ao entroncamento com a rua da Várzea, (obrigar os
condutores naquele local a circular à direita da faixa de rodagem) e ainda dando
conta do transtorno provocado pela permanência da linha amarela, na rua
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Doutor António Abreu Freire, depois de ter sido colocado um sinal vertical de fim
de proibição de estacionamento, que antecede a referida linha amarela, foi
obtida a seguinte resposta; Que os dois primeiros assuntos (pedido espelho e
prolongamento linha contínua) iriam ser levados à Comissão Municipal de
Trânsito para análise, quanto ao último assunto, (prolongamento da linha
amarela após sinal de fim de proibição de estacionamento) refere que “de
acordo com o artigo 7.º do Código da Estrada, a sinalização vertical prevalece
sobre as marcas rodoviárias”. ------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, referindo o Secretário, Senhor José
Borges, que sendo verdade que o sinal vertical prevalece sobre as marcas
rodoviárias, o melhor seria efectivamente que aqueles serviços Municipalizados
fizessem desaparecer a linha amarela, para evitar comentários (dupla
sinalização) e confusão aos utentes. ---------------------------------------------------------Câmara Municipal de Estarreja – Divisão de Planeamento e Urbanismo – Setor
de Planeamento Urbanístico – Revisão do PDM de Estarreja. ------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido do setor em título, que
em anexo trazia Aviso dando publicidade ao procedimento de abertura do
período de discussão pública da proposta de revisão do PDM de Estarreja e às
condições de participação, solicitando que fosse afixado no edifício sede desta
Junta, o referido aviso e posteriormente fosse enviada certidão de afixação. ----Os presentes tomaram conhecimento, decidindo que fosse afixado o referido
edital e desse acto feita e enviada certidão. ------------------------------------------------Email do Presidente Junta Freguesia Beduido – Remarcar reunião. -------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do Presidente da Junta
de Freguesia de Beduído, Senhor José António Marques, o qual indicava e
propunha o dia oito do corrente mês e ano, para a realização da reunião entre
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Executivos das Freguesias do Município de Estarreja sugerindo que fosse numa
sala da churrasqueira “Padrão” em Estarreja e seguida de jantar convívio. -------Os presentes tomaram conhecimento e concordaram por unanimidade com a
sugestão apresentada, ficando também decidido que vão estar presentes o
Senhor Presidente, o Secretário, Senhor José Borges, o Tesoureiro, Senhor
José Guimarães e o Vogal, Senhor Jacinto Álvaro. ---------------------------------------Cartório Notarial – Notário de Estarreja – Manuel Augusto Esteves Raposo –
Pedido Afixação Edital. --------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o ofício recebido do
Notário no concelho de Estarreja, Doutor Manuel Augusto Esteves Raposo, no
qual solicita a esta Junta a afixação da “Cópia Edital” recebida em anexo, que
notifica os herdeiros de José Maria Marques de Matos e mulher Maria da Silva,
já falecidos, no âmbito da celebração de escritura de retificação à escritura de
justificação notarial. -------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, decidindo por unanimidade anuir ao
solicitado e ainda que depois de decorridos trinta dias após a afixação do edital,
seja o mesmo reenviado àquele Cartório com certidão exarada. ---------------------Comarca do Baixo Vouga Estarreja – Juízo de Instância Criminal – Pedido
Afixação Edital. -------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício recebido da Comarca indicada
em título, o qual solicitava a esta Junta de Freguesia que procedesse à afixação
do edital recebido em anexo, que se reporta ao Arguido Fátima Isabel Pinheiro
Teixeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade que fosse
afixado o referido Edital, em lugar adequado para o efeito, no exterior do edifício
sede desta Junta. -----------------------------------------------------------------------------------
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Email/convite Jornal “Correio de Albergaria” – Conferência “Portugal hoje” 1 de
Março. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado pela Direcção do Jornal
“Correio de Albergaria” que fazia convite a este Executivo para uma conferência
proferida pelo Professor Doutor António Nogueira “Portugal hoje” que decorreu
no dia um de Março do corrente ano, no Auditório da Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Albergaria-A-Velha. ------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, lamentando que por falta de agenda não
puderam representar o Executivo no referido evento. -----------------------------------Convite Para “14 e 15 MARÇO CONGRESSO da REGIÃO de AVEIRO2013”. –
O Senhor presidente leu e apresentou aos presentes o email/convite para
participar no “Congresso da Região de Aveiro 2013”, que a Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro vai realizar nos próximos dias catorze e
quinze de Março, do corrente ano, no Auditório do Parque de Feiras e
Exposições de Aveiro, o qual, trazia em anexo o programa do evento. ------------Os presentes, tomaram conhecimento, referindo todos, à excepção do Senhor
Presidente, que não poderiam participar. ----------------------------------------------------O Senhor Presidente tendo manifestado vontade em participar, foi apoiado pelos
presentes, ficando decidido que fosse feita a sua inscrição. ---------------------------Email de José Espadinha – pedido “brasão” p/capa estudante.-----------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do cidadão em título,
residente em Vila Real de Santo António, no era solicitado a esta junta “um
exemplar do brasão” para capa de estudante. ---------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, decidindo por unanimidade não anuir ao
solicitado, argumentando que são já bastantes os pedidos dos estudantes locais
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e a quem são fornecidos gratuitamente bordados com o brasão desta Junta de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------Ficha de Participação apresentada por Maria Conceição Cabral dos Santos –
Ausência de “Caleiras Escoamento Águas” pluviais novo troço rua Samouqueiro.
O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes a ficha de participação
(datada de 28/02/2013) apresentada na secretaria desta Junta, pela senhora
Maria da Conceição Cabral dos Santos, residente na rua Padre Boaventura, na
qual refere que o novo troço da rua Samouqueiro (zona do Falcão) foi construído
com ausência de “caleiras para escoamento de águas” facto que origina o
alagamento dos terrenos de cultivo anexos ao referido troço, solicitando que é
urgente que as águas sejam reencaminhadas para pequenos cursos de água
que por ali passam. --------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, referindo o Senhor Presidente que em
tempo oportuno e aquando da construção do referido troço, deu conta do erro e
comunicou-o, mas sem o resultado pretendido. -------------------------------------------Consciente do problema descrito na participação, o Executivo, decidiu que a
ficha de participação, acompanhada de parecer, fosse enviada aos competentes
Serviços do Município de Estarreja, a fim de solucionar o assunto exposto. ------Ficha Participação apresentada por Marisa Odete Valente Silva Lima – Rua
Padre António Maria Silva Pinho 86 Avanca – Solicitar Apoio p/acudir danos
habitação provocados minitornado de 22/02/2013.----------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes a ficha de participação apresentada pela
cidadã acima identificada, na qual solicitava o apoio possível para auxiliar na
reparação dos danos provocados pelo tornado, na sua habitação, com o
levantamento do telhado, cujos prejuízos calcula em cerca de quatro mil euros.-
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Os presentes tomaram conhecimento e sendo que esta Junta de Freguesia não
possui verba orçamentado para o efeito, decidiram reenviar a participação para
os serviços que contemplam os apoios sociais, do Município de Estarreja. -------CEMITÉRIO. ----------------------------------------------------------------------------------------Averbamento de Titular de Alvará – Coval Número cem do Canteiro Número
seis.----------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo deliberou, com base na cópia de partilha, efectuada no Cartório
Notarial – Manuel Augusto Esteves Raposo – Rua Manuel Lopes Rodrigues –
Estarreja, datada de vinte e nove de Novembro de dois mil e doze, na qual é
feita referência à escritura de habilitação de herdeiros, que o coval número cem,
do canteiro número seis, cuja metade (½) se encontra registada em nome de
Rosa de Jesus Resende e a outra metade (½), registada em nome de Januário
Pereira Resende, passe a pertencer na totalidade; a Rosa de Jesus Resende,
viúva, titular do Bilhete de Identidade número cinco milhões, quatrocentos e dois
mil, novecentos e quarenta e quatro, com o NIF cento e sessenta e três milhões,
duzentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e nove, residente na rua do
Pinheiro número setenta e um – Avanca. ---------------------------------------------------Os documentos deste coval ficam arquivados na pasta do cemitério, coval
número cem, do canteiro número seis. -------------------------------------------------------Aluguer de Gaveta Ossário “n.ºGO-6”. ------------------------------------------------------O Executivo deliberou conceder a Fátima Maria de Almeida Marques Barreto,
titular do Cartão de Cidadão número onze milhões cento e quarenta e dos mil,
oitocentos e sessenta, viúva, residente na rua Vasco da Gama, lote quarenta e
dois, primeiro direito -Santa Joana – Aveiro, o direito ao uso e à utilização a que
é destinado, por um ano, renovável pelo mesmo período, salvo pedido
apresentado por escrito, de resolução do contrato pelo arrendatário e com
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sujeição às leis e regulamentos de polícia, de uma “Gaveta Ossário”, no
Cemitério desta Freguesia. ----------------------------------------------------------------------Os documentos desta Gaveta Ossário ficam arquivados na pasta do Cemitério,
Gaveta Ossário n.º GO-6. -----------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE. --------------------------------------------------------------------------------------Foi dada sequência de despacho a atestados e a todos os documentos da
competência do Executivo da Junta da Freguesia. ---------------------------------------ENCERRAMENTO.--------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos, eram vinte e
três horas e cinquenta e cinco 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. ----------------------------------------

