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------------------------------------ ACTA NÚMERO NOVE--------------------------------------------- 

  ------------------------------DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014-------------------------------------- 

No dia dezoito de Fevereiro 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, 

Presidente da Junta Freguesia e com a presença dos executivos senhores Secretário, José 

Fernando Valente Guimarães, Tesoureira Lúcia Maria Alves Souto, vogais Jacinto Álvaro 

Rodrigues e Domingos José de Pinho Rodrigues Espanha.------------------------------------------- 

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

numero oito.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

REUNIÃO COM A ENGENHEIRA ANDREIA BARBOSA - RESPONSÁVEL 

ESPAÇOS VERDES CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA.----------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com o previamente agendado, no 

dia cinco de Fevereiro do corrente ano, pelas dez horas, recebeu no seu gabinete/edifício sede 

desta Junta de Freguesia a Senhora Engenheira Andreia Barbosa, com quem reuniu a fim de 

tratar de assuntos relativos à poda de árvores existentes na Freguesia. Mais informou terem 

ambos percorrido todos os espaços da Freguesia onde existem árvores, na viatura da Câmara 

Municipal de Estarreja, com o objectivo de verificar o seu estado e providenciar a poda das 

mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ficou também combinado, que a Engenheira Andreia Barbosa, iria elaborar um relatório, 

relativo a todas as árvores, colocando a possibilidade de algumas serem cortadas por ter sido 

verificado que estavam a danificar passeios e até muros de habitações e proceder à poda das 

restantes, que enviaria relatório a esta Junta.----------------------------------------------------------- 

A visita à Freguesia, terminou era treze horas.--------------------------------------------------------- 

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

REUNIÃO CÂMARA MINICIPAL DE ESTARREJA - "PROGRAMA CASA 

MELHOR/PROJECTO HABITAÇÃO FREGUESIAS/PASSEIO SÉNIOR E 

MATINÉS DANÇANTES".----------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com o solicitado através de email a 

ele, endereçado em vinte e nove de Janeiro do corrente ano, pela Divisão de Educação, 

Cultura e Coesão Social, esteve em representação do Executivo, presente na reunião realizada 

no dia seis do corrente mês e ano, no edifício da Câmara Municipal de Estarreja, onde 

estiveram também os Senhores Presidentes e outros elementos dos Executivos das restantes 

Juntas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Doutor Diamantino Sabina, a 

Vereadora da Acção Social, Doutora Rosa Simão e a Secretária do Senhor Presidente da 

Câmara Paula Almeida.------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais referiu e explicou o Senhor Presidente, que os assuntos ali tratados, foram os referidos 

em titulo e que foram também abordados os protocolos que brevemente serão celebrados 

entre esta Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, no que se refere a transferências de 

competências e verbas a atribuir, sendo que ele, Presidente, ao ter conhecido da verba 

prevista a atribuir para tratamento dos espaços verdes da Freguesia, como sendo dois mil 

oitocentos e setenta e um euros por ano, manifestou ao Senhor Presidente da Câmara e à 

Secretária Paula Almeida, o seu total desacordo em relação ao valor indicado, informando e 

referindo aos mesmos, que actualmente esta Junta está a pagar mensalmente a importância de 

cerca de oitocentos e oitenta euros, valor que a ser multiplicado por doze meses dá o total de 

dez mil quinhentos e sessenta euros.--------------------------------------------------------------------- 

Que o Senhor Presidente da Câmara, deu atenção ao assunto e prometeu rever a situação, por 

também ele achar estranho o valor indicado no mapa que apresentou e foi elaborado por um 

técnico da Câmara, referindo que ia solicitar mais e melhor informação e que oportunamente 

a faria chegar a esta Junta.--------------------------------------------------------------------------------- 

Informou também o Senhor Presidente que de acordo com o calendário elaborado pela 

Câmara Municipal de Estarreja, a matiné dançante a realizar na Freguesia, está agendada para 

o dia trinta de Março, cabendo ao Executivo decidir o local onde deve ser levada a efeito, 

sugerindo que a mesma se volte a realizar este ano no "Salão Nobre" do edifício da ex-escola 

de Água Levada e que a ser assim, o Executivo se envolva para que este seja um evento de 

"marca" da Freguesia de Avanca.----------------------------------------------------------------------- 

Refere ainda, que de acordo com o calendário elaborado e que apresentou, a primeira matiné 

dançante é em Avanca, depois em Beduido, seguindo-se Canelas, Fermelã, Pardilhó, Salreu e 

Veiros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

Ata n.º 4/2014 

Pág. n.º 3 

 

 

Acrescentou, que o "Programa Casa Melhor", terá a sua abertura a candidaturas em Abril do 

corrente ano e que haverá também o "Programa Habitação de Freguesias" e solicitou que se 

dê publicidade a ambos os programas.------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, manifestando toda a disponibilidade para dar apoio.----- 

TOLERÂNCIA DE PONTO TERÇA-FEIRA CARANAVAL - DIA QUATRO DE 

MARÇO DE DOIS MIL E CATORZE.-------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente propôs verbalmente aos presentes que seja concedida tolerância de 

ponto no dia quatro de Março do corrente ano, terça-feira de carnaval, fundamentando a 

proposta com o facto de Freguesia se situar geograficamente entre duas cidades com fortes 

tradições e festejos carnavalescos, que são como se sabe Estarreja e Ovar.------------------------ 

Os presentes analisaram a proposta apresentada e decidiram por unanimidade conceder 

tolerância de ponto na referida terça-feira.-------------------------------------------------------------- 

CARNAVAL "INFANTIL" EM AVANCA - DIA VINTE E OITO DE FEVEREIRO 

DE DOIS MIL E CATORZE.-------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes, ter conhecimento de que o Centro Social e 

Paroquial de Avanca, conjuntamente com a Fundação Benjamim Dias Costa, vai levar a 

efeito no dia vinte e oito (sexta-feira) do corrente mês e ano em Avanca o já tradicional 

"Corso Carnavalesco", o qual começou por ter grande participação do Agrupamento de 

Escolas de Avanca, mas por razões que se desconhecem, este deixou de participar. Assim, 

tendo em consideração que este evento já se vem realizando há alguns anos em Avanca e é 

por muitas pessoas considerado um agradável evento, que envolve crianças da Fundação e do 

Centro Paroquial, bem como seniores do Lar de Idosos do Centro Paroquial, algumas 

Associações da Freguesia e bastante público em geral, o Senhor Presidente propõe aos 

presentes que esta Junta de Freguesia patrocine a animação musical, cuja instalação deverá 

ser feita em algumas ruas, principalmente por onde passa o "cortejo", custeando as despeças a 

ter com a instalação eléctrica, bem como a dos altifalantes e produção de musica alusiva à 

quadra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Refere ainda o Senhor Presidente, que um evento desta natureza traz animação à Freguesia e 

ao Comércio local, enquadrando-se assim no programa eleitoral apresentado por este 

Executivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a proposta e não lhes restando dúvidas 
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quanto á já tradição deste evento, decidiram por unanimidade apoiar a proposta a presentada. 

Sendo que vão ser feitos contactos para levar a efeito o aqui proposto.---------------------------- 

VISTORIA DA CERTIEL ÀS DUAS HABITAÇÕES DA GARETA - SETE DE 

FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.--------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com agendado pelo Executivo e 

previsto, no dia sete do corrente mês e ano pelas dez horas, compareceu nas habitações 

sociais da Gareta, onde também esteve presente, um técnico da Certiel, que vistoriou a 

instalação das habitações números duzentos e treze e duzentos e quinze, considerando as 

mesmas aprovadas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Acrescenta o Senhor Presidente, que se fica agora a aguardar que a EDP faça a ligação das 

duas baixadas, para em seguida ser feito o contrato de fornecimento de energia entre a EDP, e 

os moradores das habitações.----------------------------------------------------------------------------- 

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

PROPOSTA P/INSTALAÇÃO PONTO ENERGIA ELECTRICA RIBEIRA DO 

MOURÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou aos presentes a proposta verbal para que seja estudada e 

planeada a possibilidade de colocar um ponto de energia eléctrica na Ribeira do Mourão, 

argumentando que havendo na Ribeira do Mourão um ponto de energia eléctrica, haverá 

certamente grupos/pessoas a desejar frequentar aquele agradável espaço, que necessita 

efectivamente de ter mais vida e movimento. ---------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a proposta, decidindo por unanimidade 

favoravelmente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ainda sobre a Ribeira do Mourão, com o objectivo de animar aquele espaço e dar mais e 

melhores condições às pessoas que o venham a visitar, principalmente no Verão, o Senhor 

Presidente solicitou aos presentes que procedam a um estudo, no sentido de prever a 

possibilidade de naquele espaço, construir uns sanitários públicos, indicando alguns dos 

espaços para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, referindo todos, que vão desenvolver esforços no 

sentido de indicar um espaço em cuja construção se enquadre na área referida. ------------------ 

DILIGÊNCIA SOLICITADA AO SENHOR PRESIDENTE PELA AUTORIDADE 

TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA - ENTREGA DE IMÓVEL (APARTAMENTO).------- 
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O Senhor Presidente informou os presentes que a solicitação escrita da Autoridade acima 

referida, depois de ter tido dificuldade em localizar o edifício em causa, que foi mal 

identificado no ofício recebido, no dia dez do corrente mês e ano, pelas dez horas, 

compareceu na rua Santa Marinha e no edifício do mesmo nome, encontrou dois elementos 

da GNR local e técnicos da Autoridade Tributária e Aduaneira, com o objectivo de proceder à 

entrega de um apartamento ao seu adquirente em venda executiva e que, teve de ser 

arrombado e mudada a sua fechadura. Mais referiu que todo o trabalho decorreu 

normalmente, não se registando a qualquer oposição de pessoa estranha. ------------------------- 

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

RUAS ARCÃ E AGUEIROS SUBMERSAS DEVIDO INTENSIDADE CHUVA 

C/ÁGUA AMEAÇAR ENTRAR HABITAÇÕES.------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que no dia onze de Fevereiro do corrente ano, dia 

de anormal pluviosidade, ao dar uma volta pela Freguesia, no período da manhã, verificou, 

que a rua de Arcã, junto ao número setenta e um, em todo o seu comprimento e numa 

extensão de cerca de cem metros, se encontrava submersa e que a água ameaçava entrar nas 

habitações ali existentes, situação idêntica verificando na rua de Agueiros, junto aos 

transportes Leopoldo, pelo que de imediato contactou através de telemóvel o Senhor 

Engenheiro Costa Pinto, Técnico superior da Câmara Municipal de Estarreja, dando-lhe essa 

mesma informação e pedindo-lhe que se deslocasse aos locais a fim de melhor se inteirar da 

situação e tentar encontrar solução para o mais rápido e eficaz escoamento das águas pluviais 

e planear/estudar para o futuro soluções, no sentido de ser evitado este estado de coisas, uma 

vez que nestes dois lugares não é a primeira vez que tal acontece e que na origem deste 

problema segundo moradores, estará a execução de um deficiente trabalho de escoamento de 

águas levado a cabo há já alguns anos, sendo que na rua de Agueiros, muito terão contribuído 

as obras levadas a efeito aquando do alargamento da ponte da auto-estrada (passagem 

inferior), por nas imediações da referida ponte terem subido o pavimento do referido 

arruamento, deixando a rua bastante mais baixa e com deficiente escoamento de águas 

pluviais junto ao entroncamento coma rua de Santa Esperança. ------------------------------------ 

Em resposta o Engenheiro Costa Pinto, referiu não ter aquela hora (10h00) meio de transporte 

disponível e que aquelas zonas tinham efectivamente o problema de em tempo de chuva 

intensa, reter águas pluviais, aconselhando a solicitar a comparência da Protecção Civil. ------ 
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Em face do relatado, o Senhor Presidente enviou email à Secretária Paula Almeida com 

fotografias elucidativas da situação referida e solicitou adequada intervenção. ------------------- 

Mais informou que já no período da tarde e tendo parado de chover, verificou que as águas 

haviam baixado e tudo voltara à normalidade, pelo que, contactou os serviços 

Municipalizados de Estarreja, no sentido de cancelar a vinda de técnicos da Protecção Civil 

como estava planeado. Que também no período da tarde, o Engenheiro Costa Pinto deslocou-

se à rua de Arcã e à rua de Agueiros, o qual, acompanhado do Senhor Presidente, ouviram 

pessoas/moradores, ficando o Engenheiro Costa Pinto de mandar uma máquina e seu 

manobrador limpar a vala de escoamento de águas que passa junto à rua de Agueiros e rua 

Santa Esperança a fim de minimizar ou mesmo sanar futuras inundações daquele arruamento.  

Em resumo, refere o Senhor Presidente que o dia onze foi efectivamente agitado e também 

complicado para alguns cidadãos da Freguesia e não só, devido à forte chuva que se fez sentir 

e que vinha a acontecer há alguns dias e que ele, Presidente, andou praticamente todo o dia a 

dar o apoio possível, referindo, que não se registou qualquer vítima pessoal. --------------------  

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

DIREITO A RESPOSTA - CARTAS AO DIRECTOR "DIREITO À 

INCOMPREENÇÃO" - JORNAL "NOTÍCIAS DE AVANCA" DO MÊS DE 

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

O Senhor Presidente informou e aconselhou os presentes a ler o texto que ele, Presidente, 

escreveu em resposta ao artigo inserido no jornal "Notícias de Avanca", do mês de Novembro 

de dois mil e treze, na sua página três "assinado" pelo Senhor Diácono José Carmo, o qual de 

forma imprecisa fazia alusão à Junta de Freguesia de Avanca, cujo texto se encontra 

transcrito no Jornal "Notícias de Avanca" no espaço "Cartas ao Director" do mês de Janeiro 

do corrente ano, na sua página cinco. ---------------------------------------------------------- 

Os Presentes tomaram conhecimento e manifestaram-se solidários com o Senhor Presidente. - 

NECESSIDADE DE MELHORAMENTO MERCADO JÚLIO NEVES.-------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes, que tal como fora previsto no programa eleitoral, 

há necessidade de proceder a melhoramentos e introdução de algumas alterações no Mercado 

Júlio Neves, nomeadamente no que se refere à Lei número vinte e sete de dois mil e treze, de 

doze de Abril (Lei n.º 27/2913 de 12 de Abril), pelo que solicita um esforço ao Executivo e 

concretamente à Tesouraria, no sentido de em breve serem levadas a efeito obras de 



  

Ata n.º 4/2014 

Pág. n.º 7 

 

 

beneficiação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, colocando-se disponíveis para o necessário, referindo a 

Senhora Tesoureira ir fazer um planeamento e esforço, ao nível da Tesouraria, no sentido 

serem concretizadas ainda que de forma faseada, as obras de melhoramento no Mercado. ----- 

INSTALAÇÃO PAINÉIS FOTOVOLTAICOS/FORNECIMENTO ENERGIA 

ELÉCTRICA - SEIXO - AVANCA.----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente relembrou aos presentes que no lugar do Seixo - Avanca, entre a A-29 e 

a Auto-estrada, num espaço adquirido e em que foram anexos terrenos de vários 

proprietários, cuja sua área é de cerca nove hectares, continuam a decorrer em bom ritmo os 

trabalhos de acerto/compactação do terreno e desde há cerca seis meses, com o objectivo de 

ali serem colocados painéis foto voltaicos, que segundo informação, irão produzir energia 

eléctrica, equivalente ao que é normalmente consumido por cerca de oitocentas habitações. -- 

Mais informou que devido à imensa chuva que se tem feito sentir, associada à permanente 

circulação de veículos que em trabalho, por ali circulam, os acessos aquele espaço, bem com 

aos pinhais contíguos, se encontram em mau estado e a provocar algum transtorno a quem 

por ali tem de passar, mas que tem informação de que os acessos/arruamentos à volta do 

referido espaço, serão beneficiados e terão a largura de cerca de seis metros. -------------------- 

A este propósito, o Senhor Presidente solicitou que o Executivo sempre que possível passasse 

por aquele local, acompanhasse os trabalhos e se possível obtivesse informações úteis a esta 

Junta de Freguesia e à Comunidade. --------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, prometendo colaborar e envidar esforços no sentido de 

obterem informações. --------------------------------------------------------------------------------------  

PODA DE ÁRVORES NO CENTRO CÍVICO DA FREGUESIA.----------------------------- 

O Senhor Presidente tendo em consideração que se encontra ainda por definir o acordo de 

execução, relativamente à transferência de competências a serem delegadas pela Câmara 

Municipal de Estarreja nesta Junta de Freguesia, entende e propõe aos presentes que de 

acordo com os orçamentos recebidos, se faça a encomenda para oportunamente se proceder à 

poda das árvores colocadas no centro cívico da Freguesia, (entre o edifício sede desta Junta e 

a Igreja), ficando-se a aguardar resolução da Câmara Municipal de Estarreja, no sentido de 

que proceda à poda e ou ao abate das restantes. ------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, decidindo por unanimidade que seja feita a encomenda 
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da poda das referidas árvores à empresa "Válegajardins Espaços verdes Lda." cujo orçamento 

apresentado é de novecentos euros acrescidos da taxa de IVA em vigor. -------------------------- 

APRESENTAÇÃO PARA ANÁLISE/APROVAÇÃO DO RELATÓRIO CONTAS DO 

ANO ECONÓMICO DE DOIS MIL E TREZE - FECHO CONTABILISTICO.---------- 

De acordo com o que estava previsto e havia sido planeado há alguns dias pelo Executivo, a 

Tesoureira, Senhora Lúcia Souto, embora tendo sido empossada neste cargo em Outubro do 

passado ano de dois mil e treze, mas já com razoável conhecimento da matéria em causa, 

apresentou e colocou à disposição dos presentes, para análise e aprovação, o Relatório de 

Contas, correspondente ao ano económico de dois mil e treze a qual, conjuntamente com o 

Senhores Presidente e Secretário, este, Tesoureiro no anterior Mandato, explicaram aos 

presentes, que o facto de não ter sido atingido a razoável execução no que diz respeito às 

receitas, se deve a não ter sido possível vender o imóvel (terreno) que estava previsto vender 

e ainda pelo facto de se terem registado ausências de transferências de verbas, que 

supostamente seriam efectuadas pelo Município de Estarreja, relativas a protocolos de 

delegação de competências, assinados entre estas duas Autarquias. -------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o documento apresentado, aprovando-o por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deste modo, verificando-se no documento apresentado a existência de um saldo de treze mil, 

quatrocentos e sessenta e seis euros e sessenta e nove cêntimos, (13,466,69€), foi decidido 

por unânime do Executivo presente, que o referido valor vai ser incluído no orçamento de 

dois mil e catorze e inserido na rubrica de despesas de capital, destinado ao pagamento da 

habitação social, sita na rua Peneda/Porto Tonce - Avanca. ----------------------------------------- 

Quanto à execução do Orçamento apresentado, o Senhor Presidente numa breve análise 

refere que tendo sido este orçamento planeado e aprovado pelo anterior Executivo e havendo 

no actual apenas três elementos, ele, Presidente, o Secretário, Senhor José Guimarães e o 

Vogal Senhor Jacinto Álvaro, poder-se-á concluir, tendo em conta os valores totais, 

constantes nas receitas e despesas, que o mesmo se aproximaria dos valores previstos, se 

tivesse sido vendido o terreno como fora previsto, sendo que nas receitas se atingiu os setenta 

e oito e meio por cento (78,5%) e nas despesas, noventa e um e meio por cento (91,5%). 

Neste contexto, o Senhor Presidente solicita aos presentes, nomeadamente à Tesoureira, 

Senhora Lúcia Souto, não excluindo a sua própria pessoa, que tenham sempre presente rigor 
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quotidiano, no que se refere à gestão e aplicação do Orçamento deste Executivo, para o qual 

deve contribuir naturalmente todo o Executivo destra Junta de Freguesia. ------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento, corroborando em tudo que foi referido pelo Senhor 

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

REALIZAÇÃO DO "32º PLENÁRIO - CLAS. DOC; RELATÓRIO ACTIVIDADE DE 

DOIS MIL E TREZE" CATORZE FEVEREIRO DE DOIS MIL E CATORZE.---------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que satisfazendo o constante na Convocatória em 

referência, recepcionada nesta Junta de Freguesia no dia dois do corrente mês e ano, esteve 

presente e participou no Plenário em referência, realizado no dia catorze do corrente mês e 

ano, na sede da Associação de Solidariedade Social - Filantrópica Veirense, em Veiros. ------ 

De forma sucinta o Senhor Presidente deu a conhecer os assuntos tratados no referido 

Plenário, que contou com cerca de dezassete participantes/parceiros sendo ele, o único 

presidente de Junta presente.------------------------------------------------------------------------------ 

Dos assuntos tratados, realçou o facto de ter sido ali decidido que o VII Encontro Anual da 

Rede Social, poderá ser agendado para o dia um de Junho do corrente ano (Domingo) e a 

realizar no Pavilhão Multiusos-Estarreja, aventando-se também a possibilidade de ser 

realizado na Casa Museu Egas Moniz em Avanca. Mais refere que a intenção de realizar o 

encontro no dia um de Junho, deve-se ao facto de nessa data estar também agendada a 

descida do Rio Antuã e se comemorar o dia Mundial da Criança, factos que juntariam muitas 

pessoas, o que poderá dar visibilidade ao referido Encontro Anual da Rede Social. ------------- 

Tendo em conta a possibilidade de o Encontro se realizar na data apontada, o Senhor 

Presidente coloca aos presentes a proposta para esta Junta de Freguesia se inscrever e 

participar no referido evento e fazer também parte do Grupo de Trabalho uma vez que 

existem poucos voluntários/candidatos. ---------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e por unanimidade decidiram que esta Junta de 

Freguesia esteja representada no evento, bem como havendo possibilidade faça parte do 

Grupo de Trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMPEZA DA CICLOVIA NA RUA QUINTA NOVA - PELOS TRABALHADORES 

DA JUNTA DE FREGUESIA AO ABRIGO DO PROGRAMA CEI+.----------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que os trabalhadores a prestar serviço nesta Junta 

ao abrigo do programa CEI+, estão a proceder à limpeza da ciclovia, em toda a sua extensão, 
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na Rua Quinta Nova.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informou o Senhor Presidente que a referida limpeza irá ser demorada, devido á 

extensão da referida ciclovia, à forte vegetação que já tomou conta de parte da mesma e às 

más condições climatéricas que se têm feito sentir nos últimos tempos.--------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, enaltecendo o trabalho até agora executado pelos 

referidos trabalhadores em título, não deixando de salientar que parte deste trabalho deveria 

ser da responsabilidade da Câmara Municipal de Estarreja.------------------------------------------ 

LEVANTAMENTO DA COBERTURA DA REDE DE SANEAMENTO NA 

FREGUESIA DE AVANCA.--------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes do excelente trabalho executado pelos vogais do 

Executivo, Senhores Álvaro Jacinto e Domingos Espanha, ao efetuarem um levantamento das 

Ruas onde existe saneamento, das que têm saneamento mas que não está ativo (ligado) e das 

que ainda não possuem qualquer infraestrutura. (Este levantamento foi elaborado no terreno, 

ou seja Rua a Rua).----------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informou o Senhor Presidente, que analisando o mapa elaborado pelos vogais atrás 

referenciados, a atual cobertura do saneamento na Freguesia de Avanca não ultrapassara os 

cinquenta por cento.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, congratulando-se com o trabalho executado que é de 

grande utilidade para a Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------- 

SITE DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVANCA "REMODELADO".--------------------- 

A Senhora Tesoureira, Lúcia Souto, informou os presentes da remodelação que está a ser 

feita no site da Junta de Freguesia e que visa essencialmente torna-lo mais atrativo e melhorar 

a acessibilidade para quem o consulta, colocando ao dispor da população a mais variada 

informação sobre a Freguesia de Avanca.--------------------------------------------------------------- 

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

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

OFÍCIO B14008104R - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - DIREÇÃO 

GERAL DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR - MOBILIDADE INTERNA DO 

ASSISTENTE PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA, DA JUNTA DE FREGUSIA 

DE AVANCA, PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUREIRO, 

CONCELHO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS.------------------------------------------------------ 
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O Senhor Presidente leu aos presentes o ofício, datado de onze de Fevereiro do corrente ano, 

endereçado a esta Junta de Freguesia, a informar que, por despacho do Diretor-Geral da 

Administração Escolar de vinte e sete de Janeiro do corrente ano, o parecer prévio favorável 

emitido em vinte e um de Dezembro de dois mil e treze por Sua Excelência o Secretário de 

Estado da Administração Pública, foi deferido o pedido de mobilidade interna prevista nos 

artigos 59.º a 65.º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com as alterações introduzidas 

pelas Leis nºs 3-B/2010, de 28de Abril, 55-A/2010, de 31 de Dezembro, 64-B/2011, de 30 de 

Dezembro, 6672012, de 31 de Dezembro e 66-B/2012, de 31 de Dezembro, do assistente 

operacional Pedro Paulo Bastos Rodrigues da Silva, da Junta de Freguesia de Avanca, no 

agrupamento de Escolas de Loureiro, no Concelho de Oliveira de Azeméis, com a duração 

máxima de dezoito meses.--------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informa que, nos termos do artigo 132.º do Código do Procedimento Administrativo, a 

referida situação de mobilidade interna inicia-se a partir da data da sua notificação ao 

trabalhador.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, decidiram por unanimidade enviar por carta registrada 

a referida notificação, ao Senhor Pedro Paulo Bastos Rodrigues da Silva e ao Agrupamento 

de Escolas de Loureiro.------------------------------------------------------------------------------------ 

EMAIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - ANDREIA BARBOSA - 

AGENDAMENTO PODA ÁRVORES FREGUESIA DE AVANCA.------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo do email referenciado em titulo, 

rececionado por esta Junta no dia trinta e um de Janeiro do corrente ano, a solicitar o 

agendamento de uma reunião para dialogar sobre o assunto referenciado em titulo.------------- 

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

EMAIL CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - DEPARTAMENTO DE OBRAS 

MUNICIPAIS E AMBIENTE SUBUNIDADE ADMINISTRATIVA DE OBRAS 

MUNICIPAIS - "PONTÃO NA RUA RIO DOS BOIS - AVANCA".------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo do email referenciado em titulo, 

rececionado por esta Junta no dia sete de Fevereiro do corrente ano, a dar conhecimento da 

informação técnica sobre o assunto referenciado em titulo, bem como uma planta elucidativa 

da vacaria existente na zona.------------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------- 
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EMAIL CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - DEPARTAMENTO DE OBRAS 

MUNICIPAIS E AMBIENTE SUBUNIDADE ADMINISTRATIVA DE OBRAS 

MUNICIPAIS - "PROPOSTA/PRIORIDADE DE OBRAS A EXECUTAR NO ANO 

DE DOIS MIL E CATORZE."------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo do email referenciado em titulo, 

rececionado por esta Junta no dia sete de Fevereiro do corrente ano, a dar conhecimento da 

análise técnica à proposta para as prioridades na Freguesia de Avanca, incluindo o pontão da 

Rua Rio dos Bois e pontão da Azenha.------------------------------------------------------------------ 

Entre as Ruas designadas pela "DOMA" para prioridade de obras a executar no ano de dois 

mil e catorze, encontra-se o pontão da Rua Rio dos Bois que mereceu especial atenção dos 

técnicos do Departamento de Obras municipais da Câmara Municipal de Estarreja, apôs 

informação desta Junta sobre o mau estado do referido pontão, e facultar a esta Junta 

informação sobre o ano da sua construção, (mil novecentos e oitenta e três) e no que concerne 

ao seu tabuleiro, foi construído em betão armado, apoiada nos montantes extremos (paredes) 

que se mantiveram. "Este pontão não foi construído de raiz e tem cerca de trinta anos".-------- 

Mais informou o Senhor Presidente que os técnicos da Câmara Municipal de Estarreja, 

referiram que logo que as condições climatéricas forem favoráveis, irão averiguar, mediante 

vistoria à estrutura, do estado de solidez e segurança e de eventuais obras de beneficiação e 

manutenção, ou da construção de um novo pontão.--------------------------------------------------- 

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

EMAIL CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - DEPARTAMENTO DE OBRAS 

MUNICIPAIS E AMBIENTE SUBUNIDADE ADMINISTRATIVA DE OBRAS 

MUNICIPAIS - "INSTALAÇÃO/DESLOCALIZAÇÃO DE APOIOS ELÉCTICOS, 

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS E OUTROS - AVANCA".---------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo do email referenciado em titulo, 

rececionado por esta Junta no dia doze de Fevereiro do corrente ano, em resposta ao 

solicitado por esta Junta em onze de Novembro de dois mil e treze, através de email, a dar 

conhecimento do oficio enviado para a EDP - Electricidade de Portugal S.A., com vista ao 

encontro para a melhor solução dos problemas levantados, nomeadamente sobre a abertura de 

valas e reposição de pavimentos, instalação de apoio e outros sem qualquer conhecimento da 

Autarquia. No mesmo email é referenciado que futuramente a Autarquia deve ser 
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previamente avisada dos referidos trabalhos, para que este tipo de situações não voltem a 

acontecer.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

EMAIL CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - ENGENHEIRO JOSÉ DA 

COSTA PINTO - "RUA AGUEIROS NO ENTRONCAMNETO COM A RUA SANTA 

ESPERANÇA SUBMERSA".-------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o conteúdo do email referenciado em titulo, 

recepcionado no dia treze de Fevereiro do corrente ano, cujo o seu teor se transcreve "que o 

referido local é uma das zonas críticas do nosso Concelho, resultante de uma linha de água 

principal e outras secundárias, que quando há precipitação abundante se transforma num 

pequeno rio, muito caudaloso (a linha principal inicia-se no Concelho de Oliveira de 

Azeméis). É possível minimizar os efeitos quer na Rua, quer na sua envolvência 

(construções). Em primeiro lugar mantendo limpas as citadas linhas de água, o que não 

sucede (responsabilidade dos in testantes), em segundo lugar elevar a rasante da Rua entre a 

inserção da Rua de Santa Esperança e a linha da vala principal (troço de cerca de cinquenta 

metros) e em terceiro lugar aumentar a secção dos emanilhamentos existentes, quer na 

intercepção da Rua de Agueiros, quer na intercepção da Rua de Santa Esperança e na travessa 

a jusante, de acesso a prédios rústicos".----------------------------------------------------------------- 

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

EMAIL CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - ENGENHEIRO JOSÉ DA 

COSTA PINTO - ESTRADA 224-2 COM BURACOS.------------------------------------------ 

O Senhor Presidente leu aos presentes o conteúdo do email referenciado em titulo, 

rececionado no dia onze de Fevereiro do corrente ano, que em resposta ao solicitado por esta 

Junta, em dez de Fevereiro do corrente ano, através de email, refere " tratar-se de um troço de 

Estrada Nacional, cujo a jurisdição é da EP - Estradas de Portugal e não da Autarquia 

(Câmara Municipal de Estarreja), a quem cabe a responsabilidade pela manutenção e 

reabilitação dos pavimentos. A Autarquia sempre que possível tem colaborado na resolução 

deste tipo de problemas, mas cada vez são menos os meios humanos para dar resposta a estas 

situações e nisso os serviços não se sentem responsáveis face aos constantes alertas que tem 

sido dados aos Executivos Municipais".---------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------- 
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EMAIL CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - EDITE SANTOS - 

SUBUNIDADE DE VIAS - SENSIBILIZAÇÃO DOS CONDUTORES DAS RUAS 

DOUTOR ANTÓNIO DUARTE OLIVEIRA E SANTA ANA.--------------------------------- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o conteúdo do email referenciado em titulo, 

rececionado no dia sete de Fevereiro do corrente ano, em resposta ao solicitado por esta Junta 

no dia vinte de Dezembro de dois mil e treze, por email, que o assunto foi analisado na 

Comissão Municipal de Trânsito, tendo sobre o mesmo recaído o seguinte parecer: "A CMT 

não vê inconveniente em que a Junta de Freguesia promova a colocação das placas, desde que 

as mesmas se encontrem dentro da legalidade."-------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, decidindo por unanimidade estudar o assunto bem 

como o tipo de placas a ser aplicadas.------------------------------------------------------------------- 

EMAIL ADVOGADO JOSÉ ALEXANDRE LUCENA E VALE - PROFIJARDIM.----- 

O Senhor Presidente leu aos presentes o conteúdo do email referenciado em titulo, 

rececionado no dia dezassete de Fevereiro do corrente ano, em resposta ao solicitado por esta 

Junta no dia sete de Fevereiro do corrente ano, através de email, que referia que o seu cliente 

(Profijardim) aceita o pagamento de dois mil oitocentos e euros em três prestações de 

novecentos e cinquenta e três euros e trinta e quatro cêntimos cada.--------------------------------

Mais informa que as prestações serão em número de três, mensais, iguais e sucessivas 

vencendo-se a primeira em oito de Março do corrente ano e as seguintes no mesmo dia dos 

meses subsequentes.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, decidindo pagar por se entende que a Junta de 

Freguesia de Avanca é uma instituição de bem, sendo certo, que o assunto aqui referido 

reporta-se aos anos de dois mil e seis a dois mil e nove, presumindo-se que a referida fatura 

foi dirigida à Câmara Municipal de Estarreja, que supostamente era quem devia liquidar o 

referido valor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

EMAIL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DIREÇÃO GERAL DE REINSERÇÃO E 

SERVIÇOS PRISIONAIS - EQUIPA DE REINSERÇÃO DO BAIXO VOUGA - 

TRABALHO A FAVOR DA COMUNIDADE/PEDIDO DE COLABORAÇÃO - 

FERNANDO FIRMINO MOREIRA LIMA.-------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo do email referenciado em titulo, 

rececionado por esta Junta em doze de Dezembro de dois mil e treze, a solicitar a colaboração 
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para a execução de uma medida de trabalho a favor da comunidade, no âmbito do processo 

309713.3GCETR da Comarca do Baixo Vouga - Estarreja - Juízo de Instancia Criminal. O 

cidadão referenciado em título, de dezasseis anos, residente na Rua Armando Brandão, nº28, 

2º Esqº. Avanca, 3860-672, mostrou-se interessado em cumprir esta medida jurídica de forma 

a ser útil à Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram, solicitar o número de horas a prestar pelo 

individuo em causa e outros pormenores relativos ao processo, ficando a guardar esses 

esclarecimentos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

OFÍCIO Nº 0043 - AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA - DIREÇÃO DE 

FINANÇAS DE AVEIRO - NOTIFICAÇÃO - PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 344120091016270 CARATA PRECATÓRIA Nº 0086201307000022 MOVIDOS 

CONTRA O EXECUTADO RUI PAULO DE SOUSA RIBEIRO NIF 1977553001.------- 

O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo do ofício referenciado em título, 

rececionado por esta Junta em sete de Janeiro do corrente ano, solicitar a presença do Senhor 

Presidente da Junta para comparecer no local, Quinta do Gama nº2 fração L, no dia e hora 

marcada, dez de Fevereiro de dois mil e catorze pelas dez horas e trinta minutos, a fim de 

testemunhar ao arrombamento e substituição da fechadura da porta principal do referido 

prédio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PREPARAÇÃO EDIÇÃO LIVRO "AVANCA E SEUS AUTARCAS" EMAIL DA 

SENHORA DOUTORA TELMA CORREIA.------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo do email referenciado em título, 

rececionado por esta Junta em onze de Fevereiro do corrente ano, a informar que a doutora 

Telma Correia vai iniciar a compilação das atas do anterior Executivo (dois mil e nove a dois 

mil e treze), contactar o Senhor Doutor Delfim Bismarck para que se agende uma reunião de 

trabalho, a realizar-se em Albergaria e contactar a gráfica para a encadernação das atas.------- 

Mais informa que a remuneração, para a preparação do referido livro, será de setecentos e 

cinquenta euros a iniciar no mês de Março.------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, decidiram por unanimidade anuir ao solicitado pela 

doutora Telma Correia, fazendo votos para que tudo corra dentro da normalidade e seja 

apresentado o "Livro" no dia da padroeira, conforme combinado.---------------------------------- 
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EMAIL DO SENHOR MANUEL TAVARES - RUA DO LOMBÃO.------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo do email referenciado em título, 

rececionado por esta Junta em treze de Fevereiro do corrente ano, a solicitar ajuda à Junta de 

Freguesia, no intuito de diligenciar junto da Câmara Municipal de Estarreja, para que sejam 

criadas melhores condições para se poder transitar na referida Rua, visto que, todos os dias a 

ambulância necessita transportar uma pessoa com limitações de ordem motora.------------------ 

O Senhor Presidente informa ter já solicitado à Câmara Municipal de Estarreja para dar 

instruções ao empreiteiro, no sentido de melhorar o piso da referida rua e permitir uma 

melhor circulação de pessoas e automóveis. Mais informa o Senhor Presidente ter já dado 

conhecimento desta situação ao Senhor Manuel Tavares.-------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, concordando com o solicitado pelo Senhor Presidente à 

Câmara Municipal de Estarreja.-------------------------------------------------------------------------- 

EMAIL ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO "ADRA" - NOTAS DE CRÉDITO 

(5092741, 5096643).--------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo do email referenciado em título, 

rececionado por esta Junta em doze de Fevereiro do corrente ano, a informar que as notas de 

crédito número cinco milhões noventa e dois mil setecentos e quarenta e um e a cinco 

milhões noventa e seis mil seiscentos e quarenta e três, foram inseridas na conta cliente da 

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

Mais informa o Senhor Presidente que estas notas de crédito são respeitantes à cobrança 

indevida de saneamento nas faturas da ex-Escola de água Levada.--------------------------------- 

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

EXPEDIENTE.--------------------------------------------------------------------------------------------

Foi dada sequência de despacho a atestados e outros da competência do Executivo da Junta 

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

O Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos às zero horas e 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 Fernando Valente 

Guimarães,________________________________________ que a secretariou, e por todos 

os membros do Executivo presentes.-------------------------------------------------------------------- 
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