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----------------------------------------ACTA NÚMERO  SEIS---------------------------------------------- 

---------------------------------DE 07 DE JANEIRO DE 2014----------------------------------------- 

No dia sete de Janeiro de dois mil e catorze, 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 cinco.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

VOTOS DE UM BOM ANO DE DOIS MIL E CATORZE ENDEREÇAD OS PELO 

SENHOR PRESIDENTE.------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente desejou a todos os elementos do Executivo, um ano de dois mil catorze 

cheio de saúde e de sucessos profissionais. ------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, agradeceram e retribuíram.---------------------------------- 

ENCADERNAÇÃO DAS ACTAS DO ANTERIOR EXECUTIVO .---------------------------

O Senhor Presidente colocou aos presentes a proposta para que sejam encadernadas todas as 

actas do anterior Executivo desta Junta de Freguesia, (bem como das da Assembleia de 

Freguesia) e que sejam solicitados orçamentos para o efeito.---------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento anuindo por unanimidade ao proposto, sendo que se vai 

solicitar orçamentos para proceder à referida encadernação.----------------------------------------- 

REUNIÃO CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - FISCALIZAÇÃ O ÁREAS 

FLORESTAIS.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes, que na sequência da convocatória da Câmara 

Municipal de Estarreja emanada pela Engenheira Marisa Machado e endereçada via email, 

esteve em representação do Executivo na reunião agendada que se realizou no dia dezoito de 

Dezembro de dois mil e treze, no período da manhã, no Edifício dos Paços do Concelho.------ 

Mais informou, que o assunto versou sobre a fiscalização e limpeza das áreas florestais e que 
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presentes estiveram o Senhor Presidente da Câmara Doutor Diamantino Sabina, a Engenheira 

Marisa Macedo, a Senhora Paula Almeida, os quatro Fiscais Municipais, representantes da 

União de Freguesia Canelas/Fermelã, o Senhor Presidente da União de Freguesia 

Beduido/Veiros e em representação da GNR o Sargento Gonçalves. Que foi por todos 

referido os danos/abusos que os madeireiros provocam nos caminhos públicos e solicitada 

maior fiscalização quer dos Fiscais Municipais quer da GNR no sentido de terminar com 

tamanhos abusos. Referiu ainda o Senhor Presidente que solicitou à fiscalização que incidisse 

também sobre propriedades cujas árvores se encontram a ameaçar cair sobre os cabos 

eléctricos e habitações, recordando o que aconteceu no dia dezanove de Janeiro do passado 

ano de dois mil e treze.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

REUNIÃO CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - DELEGAÇÃO D E 

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

O Senhor Presidente informou os presentes ter participado em representação do Executivo, na 

reunião previamente agendada, que se realizou no Edifício dos Paços do Concelho, no dia 

vinte de Dezembro, pelas nove horas e trinta minutos, cujos assuntos tratados versavam sobre 

o conteúdo da Lei 75/2013 de doze Setembro e delegação de competências a protocolar entre 

o Senhor Presidente da Câmara e o Executivo desta Junta de Freguesia.--------------------------- 

Que em representação da Câmara estiveram o Senhor Presidente Doutor Diamantino Sabina, 

a Senhora Paula Almeida, o Senhor Presidente da União Freguesias Beduido/Veiros, o 

Senhor Presidente da Junta de Salreu e representantes do Executivo da União de Juntas 

Fermelã/Canelas. Que do que foi tratado/analisado em relação à referida Lei 75/2013, deixou 

muitas duvidas a todos os presentes, nomeadamente ás novas competências/atribuições às 

Juntas de Freguesia, no que se refere à conservação de arruamentos e caminhos, deveres que 

até aqui podendo ser protocolados, eram da competência das Câmaras Municipais, que 

tinham rubricas/transferências e receitas para as mesmas o que não acontece nem está 

previsto em relação às Juntas de Freguesia.------------------------------------------------------------- 

Resumindo, o Senhor Presidente referiu que o Senhor Presidente da Câmara, Doutor 

Diamantino Sabina, pareceu estar atento e conhecedor da dificuldade em aplicar a referida 

Lei, prometendo pedir melhor análise da mesma, bem como parecer para que a mesma sendo 

colocada em prática pelos Executivos das Juntas de Freguesia do Concelho, não saiam estas 
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prejudicadas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - "20/12/2013".--------------- --------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que no dia vinte de Dezembro de dois mil e treze, 

pelas vinte horas e trinta minutos, compareceu no Salão Nobre do Edifício dos Paços do 

Concelho da Câmara Municipal de Estarreja, a fim de tomar parte na Assembleia Municipal, 

para a qual estava convocado.----------------------------------------------------------------------------- 

Mais informou, que interveio no "período antes da ordem do dia", colocando por escrito um 

assunto que se prende com a cobrança indevida da taxa de saneamento, aos moradores desta 

Freguesia, por parte da ADRA, como foi constatado por este Executivo e disso mesmo ter 

sido dado conta à referida entidade.---------------------------------------------------------------------- 

Referiu ainda, que o Executivo Camarário irá desenvolver diligências no sentido de obter 

actual relação/listagem das ruas da Freguesia, que têm saneamento e às quais pode ser feita a 

ligação ao saneamento, enviando-a esta Junta.--------------------------------------------------------- 

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

BALDIO DO CANCELO - REUNIÃO COM O ADVOGADO DOUTOR D UARTE 

NUNO COSTA PINA.------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que no dia dezanove de Dezembro, reuniu com o 

Doutor Duarte Nuno Costa Pina que lhe prestou informações sobre o caso do baldio do 

Cancelo. Sendo que o Senhor Presidente lhe solicitou um relatório do que foi feito, a fim de o 

apresentar ao Executivo.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

REUNIÃO/VISITA À FREGUESIA, COM O TÉCNICO DA CÂMARA  MUNICIPAL 

DE ESTARREJA - ENGENHEIRO COSTA PINTO.------------- ------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que hoje, sete de Janeiro, pelas dez horas, de 

acordo com o previamente agendado, recebeu no edifício sede desta Junta, o Engenheiro 

Costa Pinto, o qual em representação da Câmara Municipal de Estarreja, depois da reunião 

com o Senhor Presidente, percorreram juntos a Freguesia, com o objectivo de melhor se 

inteirarem das reclamações recebidas no que se refere a arruamentos e outros espaços que 

necessitem de intervenção: nomeadamente a rua da Estrada (acesso à exploração de mirtilo) 

rua do Lombão em fase de alargamento, ruas da Fábrica, Macieira, Carrascal, rua das Corgas, 
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rua Professor José Maria S. Pinho Tavares (nº123), rua de São Salvador e a rua do Seixo.--- 

Mais informou que a visita foi efectuada com o Engenheiro Costa Pinto a conduzir a carrinha 

da Câmara Municipal de Estarreja e que terminou eram doze horas e trinta minutos.------------ 

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

EMAIL ENVIADO PELO SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA AO SE NHOR 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA.------- ------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado, no dia dezoito de Dezembro de dois 

mil treze, a solicitar a resolução de vários assuntos que se passam a citar: Metro e meio de 

pedra de calçada para aplicação na Praça Júlio Neves; Reposição dos buracos existentes nos 

passeios da Rua de Santa Marinha; Colocação/reposição da grelha na Travessa do Pinheiro 

com intersecção da Rua com o mesmo nome; Arranjo/melhoramento do caminho/rua da 

Estrada que dá acesso à quinta de exploração de mirtilo; Analisar/fiscalizar a existência de 

uma infestação grave de roedores na casa que se encontra devoluta e desabitada, na rua 

Professor Doutor Egas Moniz com a rua Manuel Maia; propor colocação de placas de 

sensibilização de redução de velocidade com a inscrição, "conduza com prudência" (…por 

aqui pode circular um seu familiar), nas ruas Doutor Duarte Oliveira e rua Santa Ana e a 

colocação de placas nas entradas da Freguesia com a indicação "Avanca ou Freguesia de 

Avanca" mais mensagem, "Aqui nasceu Egas Moniz, ou Terra do Nobel da Medicina, ou 

ainda Terra da Ciência".----------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e corroboram da mesma opinião que o Senhor 

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

EMAIL ENVIADO PARA O ENGENHEIRO CARLOS PIRES - FUGA  EM 

CONDUTA DE SANEAMENTO NA PASSAGEM SUPERIOR SOBRE O CAMINHO-

DE- FERRO - RUA PADRE BAILAS.---------------------- ----------------------------------------- 

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

ADRA, no dia três de Janeiro do corrente ano, a informar a existência de uma fuga na 

conduta de saneamento, na rua citada em titulo, na parte mais elevada da referida passagem 

superior.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

EDIFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVANCA PRIVADO DE  TELEFONES 

E INTERNET.---------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente informou os presentes que o edifício da Junta de Freguesia se encontra 

sem telefones e internet desde quarta-feira dia dois de Janeiro, e segundo informação só será 

reposta a anomalia no dia nove de Janeiro. Este facto tem privado os serviços de funcionarem 

normalmente, nomeadamente fazer as presenças quinzenais e os mapas da DGAL.-------------- 

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

FURTO DE PEÇAS DE COBRE NO CEMITÉRIO.-------------- ------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que na noite de vinte e um para vinte e dois de 

Dezembro, foram furtadas peças, em cobre, de várias campas.-------------------------------------- 

O caso foi participado à GNR que tomou conta da ocorrência.-------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e lamentam o ocorrido.----------------------------------------  

ENVIO DA FATURA DA PROFIJARDIM P/LIQUIDAR PARA O SE NHOR 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA.------- ------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes que enviou ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Estarreja Doutor Diamantino Sabina, no dia trinta de Dezembro de dois mil e 

treze, a referida em título, assim como todo o expediente trocado entre o anterior Presidente 

da Junta de Freguesia de Avanca, Senhor José Artur, Doutor Abílio Silveira, Profijardim e o 

Advogado Doutor José Alexandre Lucena e Vale.-----------------------------------------------------  

Refere ainda o Senhor Presidente estar convicto que apôs superior análise da referida factura, 

pelo Senhor Presidente da Câmara, este irá encontrar a melhor solução para a resolução do 

problema.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento fazendo votos para que de uma vez por todas esta 

situação seja resolvida.------------------------------------------------------------------------------------- 

ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO AO ENSINO SUPERIOR.-- ---------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes da necessidade de abrir o concurso de Atribuição 

de Bolsa de Estudo ao Ensino Superior, com inicio a oito de Janeiro e termino a oito de 

Fevereiro do corrente ano.--------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade abrir o referido concurso 

nas datas propostas pelo Senhor Presidente.------------------------------------------------------------ 

EMAIL DO SENHOR PRESIDENTE EM RESPOSTA AO PEDIDO DE  

COLABORAÇÃO TRABALHO EM FAVOR DA COMUNIDADE PELO SE NHOR 

MANUEL HENRIQUE  DOS SANTOS ALVES.--------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o email que enviou para a Técnica de Reinserção 

Social, Senhora Cândida Amaral, em vinte e sete de Dezembro de dois mil e treze, em 

resposta ao solicitado, referindo que esta Junta de Freguesia está receptiva a receber o Senhor 

Manuel Henrique dos Santos Alves, para desenvolver trabalhos de limpeza e manutenção de 

arruamentos, durante cento e sessenta e duas horas de trabalho a favor da comunidade, todas 

as segundas feiras, no período das oito horas e trinta minutos às dezoito horas, no total diário 

de oito horas. Mais informou o Senhor Presidente que o Senhor referido em titulo, que 

faltando sem justificação, esta Junta de Freguesia suspenderá a decisão agora tomada.--------- 

Os presentes tomaram conhecimento corroborando com o apresentado pelo Senhor 

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

LICENÇAS EM HONRA DE SÃO SEBASTIÃO.---------------- --------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que as licenças relativas aos festejos em honra de 

São Sebastião a levar a efeito nos dias, vinte e vinte e seis de Janeiro do corrente ano, estão a 

ser obtidas em nome desta Junta de Freguesia com o objectivo de reduzir custos à comissão 

organizadora.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

"PROLONGAMENTO" DA BAIXA MÉDICA DO FUNCIONÁRIO PEDR O 

PAULO.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que o funcionário referenciado em título, 

apresentou o certificado de incapacidade para o trabalho de dois a trinta de Janeiro de dois 

mil e catorze, prolongando a baixa que decorre desde o dia vinte e dois de Outubro de dois 

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

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

PRIMEIRO CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL 2013 - "RESUL TADOS".-------- 

O Senhor Presidente colocou em análise o referido concurso, solicitando à Senhora 

Tesoureira, Lúcia Souto, que informa-se os presentes dos resultados.------------------------------ 
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A Senhora Tesoureira informou os presentes que fez a média, calculando 40% dos votos do 

facebook e 60% da pontuação do Júri, o resultado foi o seguinte: 1º Lugar "Mil e Uma 

Prendas", 2º Lugar "Pó Talco" e 3º Lugar "Mar Cheio".--------------------------------------------- 

Os prémios a atribuir são: Primeiro lugar a utilização da fotografia da montra do 

estabelecimento nos postais de Natal da Junta de Freguesia para o ano de dois mil e catorze e 

um dístico alusivo ao evento; Segundo e Terceiro lugares um dístico alusivo ao evento e 

respectiva classificação e aos restantes participantes um dístico de participação.-----------------    

Da análise feita ao primeiro concurso de montras de Natal, o Executivo é unanime em 

considerar que foi uma mais-valia para o comércio, pelo que o referido evento é para se 

continuar a realizar nos próximos anos.----------------------------------------------------------------- 

DIREITO À INCOMPREENÇÃO.--------------------------- ---------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a carta/resposta a enviar para o Jornal de Noticias de 

Avanca, com o título "Direito à Incompreensão", em resposta ao publicado no mesmo jornal, 

na edição de Novembro de dois mil e treze, cujo conteúdo se transcreve: "Sem querer 

alimentar qualquer tipo de polémica, antes pelo contrário com o manifesto desejo de prestar 

esclarecimento, bem como a minha discordância, sobre o que é referido no espaço reservado 

a (cartas ao Director) do Jornal de Noticias de Avanca na sua edição de Novembro de dois 

mil e treze, intitulado "Indignação", passo a expor;--------------------------------------------------- 

1º O titulo "Indignação" usado no referido jornal, parece-me uma frase pouco apropriada, ou 

mesmo inadequada, para ser usada por uma pessoa que sendo cristã se subscreve como "Dno" 

(leia-se diácono) e que em abono da verdade, antes de mais, deve ser um pacificador, um 

apaziguador! Esta é, permitam-me a minha opinião!--------------------------------------------- 

2º Quanto às, (sito) "normas e leis feitas pelos homens, e estarem estas desactualizadas, 

serem desumanas, não correspondem ao contexto actual e deverem ser revogadas e 

corrigidas". Estou completamente de acordo! Referiu e bem, serem "feitas pelos homens". 

Pois entendo, que cabe-nos a todos, contribuir para as melhorar, sendo certo, que não foi essa 

a atitude (pelo menos a mais ponderada) que tomou!------------------------------------------------- 

3º Quanto as expressões "muitas vezes não são mudadas por conveniências próprias". 

Confesso que não sei a que se quer referir. Deveria ter sido mais explícito e objectivo! Não 

ficará bem a um Diácono, (como fez questão de se identificar e subscrever) logo com 

responsabilidade acrescida, deambular pela escrita, fazendo afirmações gratuitas, evasivas, ou 
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mesmo insinuações!---------------------------------------------------------------------------------------- 

4º Referindo-se a "se não houvesse um alguém que lhe pagasse esta pequena conta (leia 3,50 

euros), que para ela era impossível". Parece-me ter sido uma das suas melhores atitudes! Não 

necessitava no entanto de a trazer a público e muito menos ao jornal! Espero que não tenha 

sido em busca de qualquer protagonismo! Pois há nesta nossa Freguesia imensa gente que 

todos os dias ajudam pessoas carenciadas, das mais diversas formas e, se todos publicassem o 

que fazem, teriam de ser publicados vários jornais, em vez de apenas um!------------------------ 

5º Mais adiante, refere; "Entretanto não falta dinheiro para: embelezamento, jardins, festas, 

passeios e aparatos mas para aquilo que dignifica e humaniza não". Confesso-me mais uma 

vez surpreendido, por não conseguir perceber a sua mensagem! N aminha óptica, embelezar, 

fazer jardins, realizar passeios (não sei a quais se referiu) mas seja quais for! É tudo 

importante e necessário para dignificar e humanizar a Sociedade! Mas pelos vistos não o será 

para V. Exª!-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6º Quanto à expressão utilizada "sinto-me triste, indignado humilhado e, como tal, revoltado 

por não haver sensibilidade de quem está à frente dos dinheiros públicos".-----------------------

Entristece-me essa sua escrita expressão! Sempre achei e continuo a achar que os Cristãos e 

nomeadamente o Senhor "Dno", eram pessoas de bem! Com direito e dever a serem 

resistentes, terem o direito a ficar tristes e a sentirem-se humilhados! Agora revoltado pela 

falta de sensibilidade de quem está à frente de dinheiros públicos! Bem, esta é mais uma que 

não entendi, por não perceber a quem se refere! Escrever poe escrever, só para criar confusão, 

é mais uma atitude que não me parece justa!----------------------------------------------------------- 

A finalizar, quero dizer que a atitude que tomou, em escrever no jornal, foi a atitude mais 

cómoda e a mais fácil! O correto e desejável, era ter-se dignado (não indignado) colocando o 

assunto a quem devia! Se o tivesse feito, certamente teria todo o direito em manifestar a sua 

(pessoal) indignação!--------------------------------------------------------------------------------------- 

Termino como iniciei. Afirmando que não irei alimentar qualquer polémica, dando o assunto 

por encerrado, sendo minha única intenção, apenas e só, prestar um esclarecimento, 

recordando o provérbio popular que todos conhecemos e neste caso bem se adapta, que é; 

"Quem não se sente não é filho de boa gente!"--------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento concordando por unanimidade com o exposto pelo 

Senhor Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA.-------------------------- ------------------------------ 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - DIVISÃO ADMINISTRAT IVA E 

JUR´DICA SUBUNIDADE DE TAXAS, LICENÇAS, MERCADOS E METROLOGIA 

- PLANO ANUAL DE FEIRAS PARA 2014 E ALARGAMENTO DOS  PERÍODOS DE 

FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE CAFÉ, SNACK B ARES E 

BARES.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o oficio 11951, datado de treze de 

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

Anual de Feiras para dois mil e catorze e Alargamento dos Períodos de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Café, Snack Bares e Bares, sendo acompanhado de dois Editais onde 

solicita a sua afixação.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA MINICIPAL DE ESTARREJA - DEPARTAMENTO DE OBR AS 

MUNICIPAIS E AMBIENTE SUBUNIDADE ADMINISTRATIVA DE OBRAS 

MUNICIPAIS - ISENÇÃO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO  PÚBLICO 

PARA ESPLANADAS ABERTAS.-------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o oficio 11951, datado de treze de 

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

de Taxas de Ocupação do Espaço Público para Esplanadas Abertas, sendo acompanhado de 

um edital onde se solicita a sua afixação.--------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA MINICIPAL DE ESTARREJA - DEPARTAMENTO DE OBR AS 

MUNICIPAIS E AMBIENTE - RELATÓRIO DAS INTERVENÇÕES DE LIMPEZA 

EFETUADAS PELA SUBUNIDADE DE HIGIENE E LIMPEZA PÚBL ICA.------------- 

 O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o relatório enviado pelo departamento da 

Câmara Municipal referenciado em título, datado de dezasseis de Dezembro de dois mil e 

treze, o qual, informava a limpeza e aplicação de herbicida efectuadas nas ruas, passeios e 

lugares de estacionamento de espaços públicos sito na Urbanização da Quinta do Outeiro, 

limpeza da vala de Sardinha em toda a sua extensão, pequeno desbaste na vala junto à 

desnivelada de Samouqueiro e Rio de Fontela junto à estação elevatória da SIMRIA.----------- 

Os presentes tomaram conhecimento, mostrando-se agradados com a pronta intervenção dos 
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serviços da Câmara Municipal de Estarreja.------------------------------------------------------------ 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - DIVISÃO ECONÓMICA E  

FINANCEIRA - IMPOSTOS MUNICIPAIS.------------------ ------------------------------------ 

O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o oficio 11600, datado de treze de 

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

do Imposto Municipal sobre Imóveis a cobrar em 20014 (IMI); Derrama para o ano 2014; e 

de participação variável no Imposto sobre o Rendimento das pessoas Singulares (IRS), sendo 

acompanhados de três Editais onde se solicita a sua afixação.---------------------------------------  

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

CÂMARA MINICIPAL DE ESTARREJA - DEPARTAMENTO DE OBR AS 

MUNICIPAIS E AMBIENTE SUBUNIDADE ADMINISTRATIVA DE OBRAS 

MUNICIPAIS - CONFIRMAÇÃO DE ANTIGO LUGAR DA LAGOA.- ------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido do Departamento referenciado em 

titulo, datado de treze de Dezembro de dois mil e treze, endereçado a esta Junta de Freguesia, 

o qual, solicita com a maior brevidade possível, se a Rua de São Salvador situa-se no antigo 

Lugar da Lagoa, Freguesia de Avanca.------------------------------------------------------------------ 

Mais informa o Senhor Presidente que já respondeu ao referido email, no dia dezasseis de 

Dezembro de dois mil e treze, confirmando que, neste caso especifico, o prédio/habitação nº 

212 da Rua de São Salvador também se situa no Lugar de Lagoa.---------------------------------- 

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

PARTICIPAÇÃO DO SENHOR ALBINO VALENTE DE MATOS - PR OPOSTA 

PARA ALTERAÇÃO DO NOME DA RUA DO TELHADO.---------- ------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes a participação feita pelo senhor referenciado em título, 

no dia vinte e três de Dezembro de dois mil e treze, a propor a alteração do nome da Rua do 

Telhado para a Rua Padre Alexandre Valente de Matos, argumentando ter sido uma pessoa da 

terra (Avanquense), nasceu em treze de Setembro de mil novecentos e dezassete, e faleceu 

em vinte e cinco de Outubro de mil novecentos e noventa e sete, foi condecorado pelo 

governo Português em quatro de Julho de mil novecentos e oitenta e oito, com o grau da 

Ordem do Infante D. Henrique, um missionário que se distinguiu pelas obras publicadas.------ 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o assunto e decidiram por unanimidade não 

anuir à referida proposta, pois traria inúmeros transtornos e problemas aos seus atuais 
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habitantes (alterações de documentos pessoais e até das habitações) o que provocaria também 

mau estar e discórdia dos moradores.-------------------------------------------------------------------- 

A proposta poderá contudo servir para futuros arruamentos a realizar na Freguesia. Esta 

decisão será comunicada ao Senhor Albino Valente de Matos.-------------------------------------- 

EMAIL DA UNIVERSIDADE SÉNIOR DE ROTARY EM ESTARREJA  - CANTAR 

OS REIS.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado pela Universidade referenciada em 

titulo, no dia dezanove de Dezembro de dois mil e treze, a propor uma actuação (cantar os 

reis) para os membros da Junta, Assembleia de Freguesia e público em geral, nos dias dezoito 

ou vinte e cinco de Janeiro do corrente ano, pelas vinte e horas e trinta minutos, nas 

instalações da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------ 

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

as datas coincidirem com compromissos já agendados pelos membros do Executivo.----------- 

AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PRO FISSIONAL - 

ENVIO MATERIAIS - CAMPANHA DE INFORMAÇÃO E DIVULGAÇ ÃO DA 

REDE DE CQEP.----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o oficio SAI-GER/2013/22/6, datado de vinte e nove 

de Novembro de dois mil e treze, endereçado a esta Junta de Freguesia, o qual, informava da 

campanha informativa e de sensibilização para a qualificação, focada nos Centros para a 

Qualificação e o Ensino Profissional, com início no mês de Dezembro de dois mil e treze.----- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram divulgar e afixar o respectivo ofício.--------- 

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

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

 

 



  

Ata n.º 1/2014 
Pág. n.º 12 

 

 

   

 

 

 

      

 

 


