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----------------------------------------ACTA NÚMERO SETE-----------------------------------------------------------------------------DE 21 DE JANEIRO DE 2014--------------------------------------No dia vinte e um 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 seis.------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos.---------------------------------------------------------INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE - REUNIÃO CÂMARA MUNICIPAL APRESENTAÇÃO NECESSIDADES FREGUESIA.--------------------------------------------Senhor Presidente informou os presentes, que dando cumprimento ao agendado através de
email a ele endereçado em oito de Janeiro do corrente ano, pelo Gabinete de Apoio ao
Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, compareceu hoje, entre as dezasseis e as
dezoito horas, no Edifício Paços do Concelho em Estarreja, onde participou na reunião ali
efectuada, com o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Doutor Diamantino Sabina, com o
Engenheiro Costa Pinto e com a Secretária do Senhor Presidente da Câmara Paula Almeida.
Sendo que a reunião teve por objectivo apresentar a relação de necessidades da Freguesia de
Avanca, para posterior agendamento e execução interna, bem como definição das obras a
executar pela Junta de Freguesia, com comparticipação financeira da Câmara Municipal de
Estarreja e os acordos de execução, ao abrigo da nova Lei 75/2013 de doze de Setembro.-----Mais informou o Senhor Presidente, que na referida reunião, apresentou ao Senhor Presidente
da Câmara Municipal e aos presentes, um dossiê, com cinco páginas, no qual constavam as
necessidades/carências

da

melhoramento/beneficiação

Freguesia
de

de

Avanca,

arruamentos,

no

que

pontes,

se
bem

refere

ao
como

alargamento/prolongamento/saída de ruas, limpeza de cursos de água e valetas,
necessidades/colocação de placas toponímia, nos arruamentos em falta, tendo igualmente
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apresentado uma lista de prioridades para o corrente ano, referente à Freguesia, bem como
quatro orçamentos para beneficiação de arruamentos.-----------------------------------------------Para um melhor esclarecimento dos presentes, o Senhor Presidente apresentou, leu e explicou
o conteúdo da extensa cópia da relação apresentada ao Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Estarreja Doutor Diamantino Sabina.--------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, realçando que o trabalho apresentado e levado a efeito
pelo Senhor Presidente, corresponde as efectivas necessidades da Freguesia e que o mesmo a
ser concretizado, muito melhoraria a qualidade da Freguesia de Avanca, sendo o desejo de
todos, que em breve sejam desenvolvidos alguns dos trabalhos propostos e constantes no
dossiê apresentado.----------------------------------------------------------------------------------------DILIGÊNCIAS/CONTACTOS DESENVOLVIDOS PELO SENHOR PRESIDENTE
PARA ALARGAMENTO RUA DO LOMBÃO - AVANCA.----------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes do telefonema efectuado no dia dezassete de
Janeiro do corrente ano, para o Senhor Doutor Armando Manuel Garrido Pais Silva, com
residência em Lisboa, com o objectivo de o informar sobre o estado degradado em que se
encontra o seu prédio, sito na rua do Lombão - Avanca.--------------------------------------------Mais informa o Senhor Presidente que da conversa que teve com o Senhor Doutor Manuel
Garrido, concluiu que este se encontra combalido por ter sido submetido recentemente a uma
intervenção cirúrgica. Sendo que manifestou vontade em vir a Avanca a fim de verificar o
estado do edifício, mostrando-se igualmente receptivo a negociar e ceder quanto ao derrube
do prédio para beneficio e alargamento da referida rua, que nesta data está a sofrer
intervenção por parte da Câmara Municipal de Estarreja.-------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------RELAÇÃO DAS RUAS, TRAVESSAS, BECOS, PONTES E CURSOS DE ÁGUA QUE
NECESSITAM

DE

INTERVENÇÃO/MELHORAMENTO

-

ENTREGUE

AO

SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA.-----------------O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes a relação das Ruas, travessas, becos e
cursos de água que necessitam de intervenção/melhoramento (rasgados, alargados, asfaltados,
aplicação de tout-venant, ou limpeza) entregue em mão ao Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Estarreja, Doutor Diamantino Sabina, no dia vinte e um de Janeiro do corrente
ano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento, felicitando o Senhor Presidente pelo trabalho exaustivo
que levou a cabo ao elaborar a referida lista.----------------------------------------------------------EMAIL DO SENHOR PRESIDENTE PARA PAULA ALMEIDA - CÂMARA
MUNICIPAL DE ESTARREJA.---------------------------------------------------------------------Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado à Senhora Paula Almeida, no dia
dezassete de Janeiro do corrente ano, a manifestar o reconhecimento e agradecimento pelo
empenho, que a Senhora em titulo, tem evidenciado no sentido de resolver de forma célere os
assuntos que lhe têm sido colocados pelo Executivo da Junta de Freguesia de Avanca. Este
reconhecimento foi também extensivo ao Senhor Presidente da Câmara, Doutor Diamantino
Sabina, bem como a todos quantos se têm envolvido para dar as melhores e rápidas soluções
aos casos colocados.---------------------------------------------------------------------------------------Mais informa o Senhor Presidente que no mesmo dia que enviou este email, dezassete de
Janeiro, se verificou que três técnicos da Câmara, andaram a reparar os candeeiros do núcleo
central e a fazer com que todos produzissem iluminação, sendo igualmente verdade que
também foi verificado que os calceteiros repuseram já o passeio na rua de Santa Marinha,
sendo estas pequenas/grandes coisas que marcam e fazem a diferença.---------------------------Os presentes tomaram conhecimento congratulando-se com a prontidão com que a Câmara
Municipal de Estarreja tem resolvido os assuntos colocados por este Executivo.----------------ESTÁGIO PROFISSIONAL EMPREGO.---------------------------------------------------------A Senhora Tesoureira propôs aos presentes que seja planeada e promovida uma candidatura
relativa a um Estagio Profissional na área administrativa, com o objectivo de conjuntamente
com a técnica superior, Helena Coelho, reorganizar os serviços administrativos e colmatar a
ausência da colaboradora Carminda Venâncio. Mais informou e explicou que este tipo de
estágio não comporta custos para a Junta de Freguesia.----------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o assunto e decidiram por unanimidade
anuir ao proposto, ficando a cargo da Senhora Tesoureira a organização do processo de
candidatura.-------------------------------------------------------------------------------------------------CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA.--------O Senhor Presidente informou os presentes ter recebido convocatória via email, para a
Assembleia Municipal Extraordinária a realizada no dia dezassete do corrente mês, pelas
vinte e uma horas no Edifício Paços do Concelho - Câmara Municipal, cujo o ponto único era
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a eleição da Mesa da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------Referiu ainda o Senhor Presidente que na data indicada, esteve presente, em representação
desta Junta de Freguesia, votando para o efeito nesta mesma qualidade, com o objectivo de
eleger o presidente da mesa da Assembleia, cujos candidatos eram dois, Dr. Gonçalo Costa e
Dr. Carlos Valente.----------------------------------------------------------------------------------------A sessão durou cerca de meia hora. Procedeu-se por duas vezes à votação para a eleição do
Presidente e tendo-se em ambos os actos verificado empate, o Candidato Carlos Valente,
apresentou um "parecer" Jurídico, a ele enviado por email, no qual supostamente era referido
que verificando-se sucessivo empate, lhe caberia a ele, desempatar. O Gonçalo apresentou
também um parecer jurídico, o qual apontava decisão diferente, ou seja que seria eleito o
Gonçalo, mas ao qual a mesa não deu importância. A sessão foi bastante polémica e a
determinada altura o Carlos Valente sem dar oportunidade aos membros da Assembleia, para
"esgrimir" os factos, entendeu ser ele, o eleito Presidente da Mesa da Assembleia e dar por
encerrada a sessão, abandonando a sala de imediato.-------------------------------------------------Pelo que se pode observar e referido na Assembleia, os eleitos pelo Partido Socialista e pela
CDU irão remeter o caso ao Tribunal. -----------------------------------------------------------------REUNIÃO PARA ANALISAR PROPOSTAS PARA REDUZIR PAGAMENTOS
TELEFONE/INTERNET SEDE DA JUNTA.-----------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que no dia dezassete, do corrente mês e ano
conjuntamente com o Secretário, Senhor José Guimarães e com a Técnica superior desta
Junta, Helena Coelho, reuniu no edifício sede desta Junta, com o Senhor Mário Gomes, com
o objectivo de analisar as actuais facturas do telefone e internet, a fim de reduzir os valores a
pagar por esta Junta.---------------------------------------------------------------------------------------Da referida reunião, foi possível concluir poder-se optar por outras soluções que se traduzem
na baixa de valores relativamente ao pagamento do telefone e internet, sendo que o Senhor
Mário Gomes ficou de oportunamente enviar para esta Junta um estudo/proposta com os
valores a pagar. --------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------TROCA EMAILS COM A CÂMARA MUNICIPAL ESTARREJA - PEDIDOS
REPARAÇÃO CANDEEIROS ILUMINAÇÃO - PASSEIOS E RECOLOCAÇÃO
SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA.----------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente informou os presentes, que na sequência de reclamações apresentadas na
secretaria desta Junta e tendo ele próprio, verificado anomalias, nos candeeiros de iluminação
pública, colocados no núcleo central da Freguesia, reflectidas na ausência de iluminação, bem
como o abatimento dos passeios da rua Santa Marinha e derrube/furto de sinalização
rodoviária, no dia oito do corrente mês e ano, endereçou um email ao Gabinete de Apoio ao
Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Doutor Diamantino Sabina, no qual solicitou
que fosse feita intervenção juntos dos mesmos, no sentido de ser reposta a normalidade. -----A este propósito, refere o Senhor Presidente, que com agrado, verificou que no dia dezassete
do corrente mês e ano, três técnicos da Câmara Municipal de Estarreja, procediam à
substituição de lâmpadas dos candeeiros colocados entre a rua Santa Marinha e a rua Corte
Real e por este motivo, dirigiu um email ao Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara
Municipal de Estarreja, Doutor Diamantino Sabina, a agradecer o facto registado, bem como
o modo célere como foram resolvidos os pedidos formulados por este Executivo. -------------Os Presentes tomaram conhecimento, registando com satisfação a reparação dos candeeiros,
corroborando com a atitude tomada pelo Senhor Presidente, quanto ao agradecimento. -------EMAIL DO SENHOR PRESIDENTE PARA SENHORA PAULA ALMEIDA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - SOLICITAÇÃO DE APOIO PARA
REPOSIÇÃO

TELHADO/RECONSTRUÇAO

PAREDE

HABITAÇÃO

COMUNIDADE CIGANA.----------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado à Senhora referenciada em titulo, no dia
dez de Janeiro do corrente ano, a solicitar apoio da Câmara Municipal para a reposição
telhado e reconstrução de parede da habitação de Júlio Monteiro, individuo de etnia cigana,
residente na Comunidade da rua Alto das Cabanas, que devido ao temporal de dezanove de
Janeiro de dois mil e treze ficou danificada. Este assunto já é do conhecimento do Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, pois no dia dezanove de Janeiro de dois mil e
treze, compareceu no local na companhia do Senhor Presidente da Junta de Avanca José
Artur, dos Bombeiros, técnicos da Câmara e do Senhor Secretário da Junta de Freguesia José
Borges.------------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------EMAIL DO SENHOR PRESIDENTE PARA ENGENHEIRA ANDREIA BARBOSA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - PODA DE ÁRVORES.------------------------
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Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado à Senhora Engenheira referenciada em
titulo, no dia dez de Janeiro do corrente ano, a solicitar que analise a necessidade de poda ou
abate das diversas árvores existentes na Freguesia de Avanca, que ocupam nomeadamente os
seguintes espaços: Largo de água Levada, Rua do Morgado, Rua da Liberdade, Largo Da
Igreja/Praceta Júlio Neves, Rua Júlio Narciso Neves, Largo de Santo André, Largo de São
Sebastião e Rua de Meias.--------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------EMAIL DO SENHOR PRESIDENTE PARA O SENHOR DOUTOR ARMANDO
MANUEL GARRIDO PAIS SILVA - EDIFICÍO EM DEGRADAÇÃO.-------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado ao Senhor Doutor Armando Garrido,
no dia dezassete de Janeiro do corrente ano, a informar o referido Senhor que o prédio urbano
sito na rua de Lombão, do qual é proprietário, apresenta-se em avançado grau de degradação
e na eminencia de ruir a qualquer momento, o que a acontecer poderá causar vitimas. Com o
tempo de chuva e vento que se tem feito sentir, verifica-se que no telhado existem telhas que
foram deslocadas e se encontram soltas, as paredes já não oferecem segurança/resistência.---Mais informou o Senhor Presidente, que nos termos da alínea w) do artigo 18º da Lei nº
75/13 de doze de Setembro, informou a Câmara Municipal de Estarreja, desta mesma
situação, no intuito de se providenciar a melhor solução para o caso exposto e evitar que
futuramente possa ocorrer a derrocada do edifício e consequentemente algum acidente.-------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------EMAIL DO SENHOR PRESIDENTE PARA PAULA ALMEIDA - PONTE NA RUA
DOS BOIS AMEAÇANDO RUIR.-------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado no dia treze de Janeiro do corrente
mês, à Senhora Paula Almeida, a informar sobre o estado da Ponte sita na Rua Rio dos Bois,
sobre o rio, que se encontra actualmente em adiantado estado de degradação ameaçando
mesmo ruir, como ilustrou através de fotografia que anexou. Mais informa o Senhor
Presidente que dos dois lados que antecedem a referida ponte existe um sinal de proibição
veículos que excedam quinze toneladas, mas acontece que todos os dias ali passam veículos
com trinta ou mais toneladas.----------------------------------------------------------------------------No mesmo dia, treze de Janeiro do corrente ano, o Senhor Presidente recebeu por email a
confirmação de que o pedido foi reencaminhado para os serviços competentes da Câmara
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Municipal de Estarreja.-----------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento ficando a aguardar uma resposta por parte da Câmara
Municipal de Estarreja.-----------------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA.-------------------------------------------------------EMAIL CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - PAULA ALMEIDA - LEI
26/2013 DE 11 ABRIL APLICAÇÃO DE HERBICIDA - PREVISÃO DE CONSUMO.O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo do email referenciado em titulo,
rececionado por esta Junta no dia dois de Janeiro de dois mil e catorze, a solicitar o envio da
previsão de consumo anual de produtos fitofarmacêuticos, até ao dia dez do corrente mês, ao
abrigo da Lei 26/2013 de 11 de Abril.------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento decidindo por unanimidade enviar os dados solicitados.EMAIL CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - PAULA ALMEIDA - PROC.º
INFFISC 98/10.-------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado pela Senhora Paula Almeida, no dia
dezasseis de Janeiro do corrente ano, a informar que relativamente à situação da habitação
degradada na Rua do Lombão, decorre em tribunal um processo judicial (proc.º INFFISC
98/10) entre o proprietário e a Câmara Municipal de Estarreja.-------------------------------------No mesmo email é solicitado ao Senhor Presidente que entre em contacto com o proprietário
da referida habitação, alertando, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Avanca,
para o perigo decorrente do estado do imóvel.--------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------EMAIL CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - PAULA ALMEIDA SOBRE
DIVERSOS PEDIDOS DO SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA.----O Senhor Presidente leu aos presentes o email enviado pela Senhora Paula Almeida, no dia
dezassete de Janeiro do corrente ano, em resposta ao solicitado pelo Senhor Presidente da
Junta, informando que em relação ao pedido de cedência de 1,50m de pedrinha de calçada,
não é possível satisfazer o referido pedido por não existir este tipo de material em estaleiro.
Em relação ás restantes solicitações a Senhora Paula Almeida informamando que a Divisão
de Equipamentos e Vias através da Brigada de calceteiros irá proceder à reposição de
passeios na Rua de Santa Marinha, a mesma Divisão vai proceder à reposição da grelha na
Travessa do Pinheiro - nº25, irá inspecionar a sargeta da Professor Doutor Egas Moniz para
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averiguar da origem do mau cheiro, irá proceder à limpeza da vala de água que é contígua ao
caminho/troço da Rua da Estrada------------------------------------------------------------------------Em relação à sensibilização de condutores na Rua Doutor Duarte de Oliveira/Rua de Santa
Ana (excesso de velocidade), o assunto foi remetido para a Comissão de Transito, com vista à
sua análise e parecer, sendo depois dado conhecimento à Junta de Freguesia.-------------------Os presentes tomaram conhecimento congratulando-se com a rapidez da resposta dada pela
Câmara Municipal de Estarreja.-------------------------------------------------------------------------EMAIL

DA CÂMARA MUNICIPAL

COMUNICAÇÃO,

RELAÇÕES

DE

PÚBLICAS

ESTARREJA - GABINETE
E

TURISMO

-

DE

"CONVITE"

CONCERTO COMEMORATIVO DO 9º ANIVERSÁRIO DA ELEVAÇÃO DE
ESTARREJA A CIDADE.-----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes do email, datado de vinte de Janeiro do corrente
ano, a esta Junta de Freguesia, a convidar o Executivo para se fazer representar no Concerto
referenciado em titulo, no dia vinte e cinco de Janeiro do corrente ano, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, no Cine Teatro de Estarreja.--------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram que o Executivo se iria representar pelo
Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------CARTA REGISTADA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL. - PROFIJARDIM
CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES, LDA.-------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes da carta registrada, datada de nove de Janeiro do
corrente ano, a reclamar uma suposta divida desta Junta de Freguesia para com a Firma
referenciada em título.------------------------------------------------------------------------------------Mais informou o Senhor Presidente, ter remetido a referida carta para o Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Estarreja, Doutor Diamantino Sabina, para apreciação e resolução desta
situação que já se arrasta há vários anos.---------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento corroborando com o exposto pelo Senhor Presidente,
que a referida divida deve ser liquidada pela Câmara Municipal de Estarreja.-------------------ADSE - MINISTÉRIO DAS FINANÇAS - DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO
SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS - JUNTA MÉDICA
AO COLABORADOR PEDRO PAULO BASTOS RODRIGUES SILVA.-----------------O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o oficio 112358, datado de dezoito de
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Dezembro de dois mil e treze, endereçado a esta Junta de Freguesia, o qual, informava ter
sido convocado para uma Junta Médica, no dia vinte e oito de Janeiro do corrente ano, no
Edifício da Direcção de Serviços da Região Centro do Ministério da Educação - DGEsTE,
situado na Rua General Humberto Delgado, nº319 - Coimbra, o colaborador desta Junta
referenciado em título.------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------EMAIL DO CENTRO RECREATIVO DE ESTARREJA - DONATIVO OU
TROFÉU.--------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o oficio nº4, datado de três de Janeiro do
corrente ano, endereçado a esta Junta de Freguesia, o qual, solicitava um donativo ou troféu
para o 29º Grande Prémio em Atletismo, a realizar no dia dezasseis de Fevereiro do corrente
ano, em Estarreja.------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, e como tem sido feito em anos anteriores, decidiram
por unanimidade atribuir um troféu num valor entre os vinte e cinco e os trinta euros.---------EMAIL DO SENHOR ANDRÉ CIRNE - SECÇÃO DE BTT DA ASSOCIAÇÃO
ARTÍSTICA DE AVANCA - SOLICITAÇÃO DO SALÃO NOBRE.-----------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email, datado de dezasseis de Janeiro do corrente
ano, a esta Junta de Freguesia, o qual, solicitava a cedência do Salão Nobre da Junta de
Freguesia, para o dia dezoito do corrente mês, pelas catorze horas, a fim de realizar a
Assembleia Geral.-----------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade anuir ao referido pedido.-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 à uma hora.-------------------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.--------------------------------------------------------------------

