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ACTA NÚMERO DEZ---------------------------------------

-----------------------------------DE 6 DE MARÇO DE 2014-----------------------------------------No dia Seis de Março 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.------------------------------------------O Senhor Presidente justificou o adiamento da presente reunião, por a mesma ter coincidido
com a terça-feira de carnaval e o Executivo ter concordado por unanimidade em que a mesma
fosse adiada para o dia de hoje.--------------------------------------------------------------------------Antes do início dos trabalhos, foi apresentada, lida e aprovada por unanimidade a acta
numero nove.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu início aos trabalhos.---------------------------------------------------------"QUADRAGÉSSIMO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DE ELEVAÇÃO DE AVANCA A
VILA".------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presidentes, que estão prontos e vão ser endereçados aos
convidados, os programas do aniversário em título que vai ocorrer no dia catorze do corrente
mês e ano e se prolonga até ao dia quinze. ------------------------------------------------------------Disse também que desde hoje, se encontram na posse do Executivo as malgas alusivas ao
evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Refere que o programa é simples e que o mesmo tem por principal objectivo envolver a
Comunidade Avancanense, apelando aos presentes que se envolvam nesta efeméride.---------Os presentes tomaram conhecimento, referindo estarem disponíveis e que será com prazer
que se vão envolver. --------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA

P/CONTRAÇÃO

EMPRÉSTIMO

BANCÁRIO

C/OBJECTIVO

LIQUIDAR HABITAÇÃO SOCIAL DA PENEDA/PORTO TONCE. ----------------------O Senhor Presidente colocou aos presentes para análise e votação a seguinte proposta:
"Tendo em consideração que a habitação social sita na rua da Peneda/Porto Tonce, está
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concluída e praticamente pronta a habitar, necessitando de uns pequenos retoques na pintura
exterior, bem como da aquisição e aplicação do portão pedonal, entre outros e, sendo que por
liquidar ao empreiteiro construtor, está a importância de cerca de cinquenta mil euros,
verificando-se, como se tem verificado imensas dificuldades em vender o terreno agrícola,
propriedade desta Junta de Freguesia, sito na rua Cabo Reinaldo Portela, como estava
previsto em orçamentos do anterior Executivo, cuja sua receita seria para liquidar a
empreitada, propõe, que sendo possível e para efeito de liquidação do valor aqui referido seja
contraído o empréstimo bancário através da Caixa Geral de Depósitos, agência de Avanca, no
valor aproximado de cinquenta mil euros". -----------------------------------------------------------Referiu ainda o Senhor Presidente, que o empréstimo não deve ter a duração superior a quatro
anos e que cabendo esta decisão ao Executivo, será a Assembleia de Freguesia quem
aprovará ou não o referido empréstimo.----------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e decidiram analisar a proposta apresentada e consultar
a legislação em vigor e que, sendo decidido pela contracção da dívida, entendem dever ser
também analisada a forma do pagamento das prestações a assumir e a disponibilidade mensal
da tesouraria. E conhecedores que são da situação descrita, entendem também, que não sendo
possível num curto prazo, vender o indicado terreno, ou outro bem, esta será a solução mais
viável e a que possibilitará ao Executivo, liquidar a totalidade da dívida ao empreiteiro, para
que se promova em breve às inscrições e ao concurso para o sorteio e entrega dos quatro T2
do bloco habitacional em questão. ----------------------------------------------------------------------Sobre este assunto, os presentes decidiram também consultar imobiliárias no sentido de
colocar à venda o referido terreno, como está efectivamente previsto e decidido já do anterior
Executivo, com o aval da Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------TRANSFERÊNCIA MOBILIDADE INTERNA DO ASSISTENTE OPERACIONAL
PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA - COLABORADOR DESTA JUNTA PARA
AGRUPAMENTO ESCOLAS DE LOUREIRO-OLIVEIRA AZEMEIS. ---------O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com referido na anterior ata, de
dezoito de Fevereiro, foi recebido na secretaria desta Junta de Freguesia, no dia cinco do
corrente mês e ano, um telefonema da secretaria do Agrupamento Escolar de Loureiro Oliveira de Azeméis, da parte da funcionária Carla, que solicitou informações à Técnica
Superior desta Junta, relativamente ao colaborador em titulo, Pedro Silva e informou que de
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acordo com o despacho proferido pelo Director-Geral da Administração Escolar, que é do
conhecimento desta Junta de Freguesia e do referido Agrupamento Escolar e ainda da troca
de correspondência entre esta duas Instituições, o referido colaborador passa ao abrigo da
Mobilidade Interna a fazer parte dos quadros do pessoal daquele Agrupamento pelo período
de dezoito meses, cabendo aquele estabelecimento a responsabilidade e processamento de
tudo que ao colaborador diz respeito. ------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------FURTO MÁQUINA DE CORTAR ERVA - DA ARRECADAÇÂO CEMITÉRIO. ------O Senhor Presidente informou os presentes que em hora indeterminada, entre os dias
dezassete e dezoito de Fevereiro do corrente ano, desconhecidos furtaram da arrecadação do
cemitério, uma máquina de fio (corte de erva), cujo seu valor é de cerca de trezentos euros. -Os presentes tomaram conhecimento, referindo em unanimidade que terão de ser tomadas
medidas a fim de dificultar outras ocorrências do género. ------------------------------------------DANOS EM PLACA CIMENTO DE ESCOAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS NO
MERCADO JÚLIO NEVES. -------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes ter tomado conhecimento no dia vinte e um do
mês de Fevereiro do corrente ano (dia de mercado), que desconhecidos danificaram e
partiram três placas de cimento do escoamento de águas pluviais, junto à loja numero vinte e
sete no Mercado Júlio Neves. Pensa que tal tenha acontecido ao retirar as referidas placas
com o objectivo de encontrarem moedas, perdidas na zona de escoamento de águas pluviais. Mais informou que de imediato deu instruções para que fossem feitas placas idênticas a fim
de o mais tardar no dia vinte e cinco substituir as placas partidas. ---------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------PROPOSTA DO REGULAMENTO VENDA NO CEMITÉRIO. ----------------------------O Senhor Presidente solicitou aos presentes que analisem a proposta do Regulamento para
venda no Cemitério, que se encontra em fase de conclusão e dêem se necessário e entenderem
sugestões, a fim de o mesmo ser levado à próxima Assembleia de Freguesia que se realizará
em Abril do corrente ano, para análise e votação/aprovação.---------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------PROPOSTA DO NOVO REGULAMENTO DO MERCADSO JÚLIO NEVES AVANCA. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Refere o Senhor Presidente, que tendo em consideração que o actual Regulamento do
Mercado Júlio Neves - Avanca, tem já bastantes anos e se encontra desajustado à nova
realidade, bem como à legislação em vigor, o Senhor Presidente pediu aos presentes para dar
o contributo no sentido de ser elaborada uma proposta para um novo Regulamento para o
funcionamento do Mercado Júlio Neves e que a mesma deverá ser levada para apreciação e
votação à próxima Assembleia de Freguesia a realizar em Abril do corrente ano. --------------Os presentes tomaram conhecimento, decidindo por unanimidade colaborarem no que lhes
for possível e estiver ao alcance dos mesmos.---------------------------------------------------------TRABALHO A FAVOR COMUNIDADE - MANUEL HENRIQUE SANTOS ALVES.
O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com o que foi estabelecido
anteriormente em reunião deste Executivo, o Senhor Manuel Henrique Santos Alves, iniciou
o cumprimento de cento e sessenta e duas horas de trabalho a favor da Comunidade no dia
vinte e quatro de Fevereiro do corrente ano. ----------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------COLOCAÇÃO DOIS SINAIS RUA S/SAIDA. ---------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que com o objectivo de satisfazer pedidos feitos
há bastante tempo por moradores, no dia vinte e quatro de Fevereiro do corrente ano, no
período da manhã, ele e dois trabalhadores do CEI+, colocaram na travessa da rua Carlos A
Santos - Soldado Comando, um sinal de rua sem saída e outro sinal igual, na rua José das
Cangas, também sem saída (lado nascente). ----------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------CONVOCATÓRIA P/ASSEMBLEIA MUNICIPAL --------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que tendo recebido por email, convocatória para a
Assembleia Municipal, agendada para o dia vinte e oito de Fevereiro do corrente ano, com
início às vinte horas e trinta minutos, no salão nobre da Câmara Municipal, esteve presente
em representação do Executivo na data indicada e explicou pormenorizadamente a forma
como a mesma decorreu, referindo também, que juntamente com a convocatória recebeu o
expediente com os assuntos a analisar e a votar na referida Assembleia. -------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------DESFILE DE CARNAVAL DE AVANCA. ---------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente recordou aos presentes que organizado pelo Centro Paroquial de
Avanca, conjuntamente com a Fundação Benjamim Dias Costa e com a participação de
outras Associações e com o apoio desta Junta de Freguesia, que assumiu o pagamento da
despesa com a instalação e produção da música ambiente, se realizou no passado dia vinte e
oito de Fevereiro do corrente ano, da parte da tarde "o Cortejo de Carnaval" que percorreu
parte da rua do Mato, rua da Nestlé, rua de Santa Marinha, rua Professor Doutor Egas Moniz
e rua da Fundação Benjamim Dias Costa. -------------------------------------------------------------Mais referiu o Senhor Presidente, que esta manifestação popular tem cerca de quinze anos de
existência, é um agradável evento que junta e traz ao centro da vila, sempre bastantes pessoas
e que é com tristeza e incompreensão, que regista que desde há três anos a esta parte o
Agrupamento de Escolas não tem participado, sendo certo, que foi o Agrupamento Escolar,
quem tomou a iniciativa há quinze anos com o Carnaval Infantil/escolar. ------------------------Os presentes tomaram conhecimento, corroborando em tudo quanto é descrito pelo Senhor
Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------REUNIÃO "COM VISTA À REVISÃO DA POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITOANEXO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - SUBUNIDADE DE VIAS. ---O Senhor Presidente informou os presentes que de acordo com o pedido formulado via email
da Subunidade em título da Câmara Municipal de Estarreja, datado de vinte e um de
Fevereiro do corrente ano, compareceu hoje, pelas nove horas e trinta minutos, no edifício da
Câmara Municipal de Estarreja, onde participou na reunião, cujo o assunto (Postura Trânsito
- Avanca) versou sobre a Revisão da Postura Municipal de Trânsito - anexo-1, no que a
Avanca diz respeito. --------------------------------------------------------------------------------------Que na reunião tomaram parte, o Comandante do Posto da GNR de Avanca, Senhor Sargento
Ajudante Bandeira, a Engenheira Edite Santos e o Engenheiro Carlos Leal.---------------------Que a reunião se ficou a dever à entrada em vigor da Lei número setenta e cinco, de dois mil
e treze, de doze de Setembro - Regime Jurídico das Autarquias Locais e da Lei número
setenta e dois, de dois mil e treze, de três de Setembro, que republica o Código da Estrada,
sendo que as questões apresentadas se resumiram sobre designação de eixos principais
relativamente à Freguesia de Avanca, que serão; a estrada nacional cento e nove, a rua
Doutor António Duarte Oliveira/Rua Santa Ana, Rua Professor Doutor Egas Moniz, Rua
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Comendador Adelino Dias Costa, Rua Nova, Rua do Seixo e rua Doutor Abreu Freire. A
reunião terminou eram cerca de onze horas e trinta minutos. ---------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------RUMORES SOBRE POSSÍVEL TRANFERÊNCIA ALUNOS 7º/8º e 9º DA ESCOLA
PROFESSOR DOUTOR EGAS MONIZ - AVANCA PARA ESCOLA SECUNDÁRIA
ESTARREJA. --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que ouviu rumor que coloca a possibilidade da
transferência dos alunos dos sétimo, oitavo e nonos anos de escolaridade da Escola Professor
Doutor Egas Moniz para a escola secundária de Estarreja, deixando apenas na Escola
Professor Doutor Egas Moniz os alunos dos quinto e sextos anos. --------------------------------Refere ainda o Senhor Presidente que este rumor lhe causou perplexidade e nada sabendo
oficialmente, não acredita no mesmo, até porque a Escola está a sofrer melhoramentos no que
se refere à substituição do telhado, contudo solicita aos presentes que dediquem especial
atenção a este assunto. ------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento, referindo que nada sabem sobre o referido pelo Senhor
Presidente e que vão estar atentos, não acreditando contudo que o rumor tenha ou venha a ter
veracidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------CEMITÉRIO - OBRAS DE BENEFICIAÇÃO JAZIGO PROFESSOR DOUTOR
EGAS MONIZ. ------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que após este Executivo ter tido a intenção de
melhorar o Jazigo do Professor Doutor Egas Moniz e disso ter dado conta à Câmara
Municipal de Estarreja esta, fez comparecer no Cemitério técnicos e trabalhadores nos dias
cinco e seis de Março do corrente ano e procedeu a trabalhos de melhoramento e beneficiação
do referido Jazigo.-----------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------"PROLONGAMENTO" DA BAIXA MÉDICA DA FUNCIONÁRIA CARMINDA
VENÂNCIO.----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou os presentes que a funcionária referenciada em título,
apresentou o certificado de incapacidade para o trabalho em vinte e quatro de Fevereiro,
prolongando a baixa médica em mais trinta dias, até ao dia vinte e cinco de Março do
corrente ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA.---------------------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E
JURÍDICA SUBUNIDADE DE TAXAS, LICENÇAS, MERCADOS E METRELOGIA
-

ALARGAMENTO

ESTABELECIMENTOS

DO

PERÍODO

DE

CAFÉ,

DE

FUNCIONAMENTO

SNACK-BARES,

NA

ÉPOCA

DOS
DE

CARNAVAL/2014 E MERCADO MUNICIPAL E FEIRA DE ESTARREJA.------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email recebido da Câmara Municipal de
Estarreja em vinte de Fevereiro do corrente ano, a solicitar a esta Junta de Freguesia a
afixação dos éditos acima referidos.-------------------------------------------------------------------O Executivo presente tomou conhecimento e deu cumprimento à fixação dos editais,
remetendo à posteriori as respetivas certidões de afixação à Câmara Municipal.----------------CÂMARA

MUNICIPAL

DE

ESTARREJA

-

GABINETE

DE

APOIO

AO

PRESIDENTE - CANDEEIROS APAGADOS NAS IMEDIAÇÕES DO EDIFÍCIO DA
JUNTA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email recebido da Câmara Municipal de
Estarreja em vinte e oito de Fevereiro do corrente ano, a informar que em relação ao assunto
referido em titulo, os serviços irão proceder à reparação dos referidos candeeiros com a maior
brevidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - GABINETE DE COMUNICAÇÃO,
RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO - CONVITE PARA O PROGRAMA "AQUI
PORTUGAL" DA RTP.--------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email recebido da Câmara Municipal de
Estarreja em vinte e sete de Fevereiro do corrente ano, a convidar o Executivo para estar
presente no programa referido em titulo.---------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento e vão envidar todos os esforços para estar presentes.----CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - DEPARTAMENTO DE OBRAS
MUNICIPAIS E AMBIENTE SUBUNIDADE ADMINISTRATIVA DE OBRAS
MUNICIPAIS - "QUEIXA DE ANTÓNIO A. PINHO NUNES".------------------------------
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O Senhor Presidente deu a conhecer aos presentes o oficio 1521, datado catorze de Fevereiro
do corrente ano, endereçado a esta Junta de Freguesia, a dar conhecimento do conteúdo da
queixa apresentada pelo Senhor referenciado em título, residente na Rua Augusto Cabral, nº
trezentos - Avanca, bem como a informação técnica que recaiu sobre o assunto em causa.----Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - SUBUNIDADE DOS ESPAÇOS VERDES
- ANDREIA BARBOSA - ÁRVORES DA FREGUESIA DE AVANCA.-------O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo do email referenciado em titulo,
recepcionado por esta Junta no dia dezanove de Fevereiro de dois mil e catorze, a dar
conhecimento, através de um relatório técnico sobre o estado e necessidade de poda das
árvores da Freguesia de Avanca, elaborado pela Engenheira Andreia Barbosa.------------------Os presentes tomaram conhecimento, analisaram o referido relatório e decidiram avançar
com a referida poda.---------------------------------------------------------------------------------------OFICIO 310.01.01-02/NSI - DIREÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA RECENSEAMENTO ELEITORAL CONSULTA ANUAL DOS CADERNOS.----------O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo do ofício referenciado em título,
recepcionado por esta Junta em três de Março do corrente ano, a informar que se encontram
disponíveis no SIGRE para consulta e reclamação dos interessados durante o mês de Março,
os cadernos de recenseamento da Freguesia de Avanca, com data de referência de trinta e um
de Dezembro de dois mil e treze.------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------CARTA REGISTADA DO SENHOR ANTÓNIO JOAQUIM NUNES FERREIRA DESOCUPAÇÃO DO ANDAR DA CASA SITUADA NA RUA MOUSINHO DA
SILVEIRA.------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes a carta registada recebida do Senhor
referenciado em título, recepcionada por esta Junta em cinco de Março do corrente ano, a
informar que em face da degradação da habitação, (propriedade da Junta de Freguesia) a
partir de trinta de Abril de dois mil e catorze deixara de ocupar o andar que actualmente
habita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Os presentes tomaram conhecimento, mostraram apreensão pela degradação do referido
prédio e acordaram agendar uma visita ao local para em conjunto analisarem mais ao
pormenor o estado do imóvel.---------------------------------------------------------------------------CONVITE PARA O 90º ANIVERSÁRIO DA NESTLÉ PORTUGAL/AVANCA.--------O Senhor Presidente, informou os presentes ter-lhe sido endereçado pela Direcção-Geral da
Nestlé Portugal o convite para a cerimónia de "Encerramento das Comemorações do 90º
Aniversário da Nestlé em Portugal", que vai ter lugar no dia dez de Março do corrente ano,
pelas quinze horas, na fábrica em Avanca e conta com a presença de Sua Excelência o
Presidente da República, Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva. ---------------------------------Acrescenta, que o convite muito o honra e que honrará certamente também o Executivo e que
já confirmou a sua presença na cerimonia. ------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ------------------------------------------------------------------EMAIL DO SENHOR NUNO CACHULO - ENVIO DE BRINDES.------------------------O Senhor Presidente leu aos presentes o email recebido referido em titulo, recepcionado por
esta Junta em vinte e seis de Fevereiro do corrente ano, a solicitar o envio de alguns brindes
da Junta de Freguesia para completar a colecção do Senhor Nuno Cachulo.----------------------Os presentes tomaram conhecimento, e apôs troca de impressões sobre o assunto, decidiram
não anuir ao solicitado.-----------------------------------------------------------------------------------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 vinte e três horas e quarenta
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.--------------------------------------------------------------------

