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------------------------------------ ACTA NÚMERO DOZE-------------------------------------------- 
 -----------------------------------DE 01DE ABRIL DE 2014----------------------------------------- 

 
No dia um de Abril 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 onze.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

REUNIÃO COM SENHORES PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE CÂMARA 

DOUTOR DIAMANTINO SABINA E ENGENHEIRO ADOLFO VIDAL COM O 

OBJETIVO ANALISAR PROPOSTAS ACORDO EXECUÇÃO E CONTR ATOS 

ADMINISTRATIVOS.----------------------------------- ------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou os presentes, que de acordo com o que foi solicitado por este 

Executivo e posteriormente agendado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

compareceu no dia vinte e sete de Março do corrente ano, pelas catorze horas e trinta 

minutos, no Edifício Paços do Concelho, onde teve reunião com os a cima referidos, 

Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Estarreja e onde também se encontrava 

a chefe do gabinete do Presidente, Paula Almeida, sendo que o assunto a tratar foi a análise 

das propostas de Acordo de Execução e de Contractos Administrativos a celebrar no corrente 

ano entre a Câmara Municipal de Estarreja e esta Junta de Freguesia.------------------------------ 

Referiu o Senhor Presidente, que na reunião, foram por ele, colocadas algumas dúvidas e 

pedidos de esclarecimento, no que se refere às propostas. Da análise efectuada pelos 

presentes, ficou esclarecido, que o valor de cinco mil euros atribuído em protocolo, ao Parque 

do Mato, diz respeito à limpeza exterior do referido Parque, na zona envolvente ao Pavilhão e 

Quiosque da Leitura, não sendo da responsabilidade deste Executivo, a manutenção da relva 
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nem do equipamento quer de manutenção, quer do Parque Infantil, ficando acordado que a 

Chefe de Gabinete Paula Almeida, remeta oportunamente documento com os esclarecimentos 

a dissipar todas as dúvidas ali colocadas.--------------------------------------------------------------- 

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

PROPOSTA PARA A TOLERÂNCIA DE PONTO SEGUNDA FEIRA D E PÁSCOA.-- 

Tendo em consideração que em muitos concelhos do País saí à rua o “Compasso”, que visita 

habitações, o Senhor Presidente colocou aos presentes a proposta para este Executivo 

conceder tolerância de ponto na segunda-feira de Páscoa, dia vinte e um de Abril.-------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, analisaram a proposta decidindo que fosse concedida a 

tolerância de ponto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAMPEONATO NACIONAL HOQUEI PATINS VERSÃO SÉNIORES –  VARIANTE 

3X3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No seguimento da proposta apresentada a este Executivo, na pessoa do seu Presidente, pela 

Federação de Patinagem de Portugal, através do Professor Luís Duarte, a qual tem por 

objectivo realizar e levar a efeito no Ringue do Parque do Mato, nos dias doze e treze de 

Julho do corrente ano, uma das duas provas do primeiro campeonato da modalidade, sendo 

que a última será em Paço de Arcos – Lisboa, o Senhor Presidente informou os presentes ter 

levado o assunto aos Senhores Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal, Doutor 

Diamantino Sabina e Engenheiro Adolfo Vidal, respectivamente, tendo em vinte e sete de 

Março do corrente ano, recebido dos mesmos a confirmação de que a Câmara Municipal de 

Estarreja assume o alojamento e alimentação para os sete elementos do “staff”, bem como 

colocará à disposição outros meios de apoio, tais como na área logística, nomeadamente 

disponibilizando camião ou autocarro, entre outros.--------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento, registando com agrado o apoio dispensado.--------------- 

A este propósito, o Senhor Presidente refere que realizando-se este Evento em Avanca como 

se espera que aconteça, vai ser necessário grande participação e envolvimento do Executivo, 

sendo que é necessário fazer antecipadamente diligências, nomeadamente solicitar o apoio 

dos Bombeiros Voluntários de Estarreja e da GNR e eventuais equipas de apoio, solicitando 

desde já o envolvimento do Executivo.------------------------------------------------------------------ 

Os presentes manifestaram por unanimidade o seu apoio e disponibilidade.----------------------- 

MATINÉ DANÇANTE – EDIFÍCIO DA EX-ESCOLA LEVADA.---- ------------------------ 



  

Ata n.º 12/2014 
Pág. n.º 3 

 
O Senhor Presidente informou os presentes, que de acordo com o agendado pelo Município e 

esta Junta de Freguesia, realizou-se no dia trinta de Março do corrente ano, no “Salão Nobre” 

do edifício da ex-escola de Água Levada a matiné dançante e que o mesmo decorreu em 

ambiente bastante animado, contando com a presença de aproximadamente setenta pessoas.-- 

Mais informou que em representação da Câmara Municipal de Estarreja, estiveram presentes 

a Doutora Rosa Simão e a Doutora Sandra Frade e em representação do Executivo esteve ele, 

Senhor Presidente, o Secretário Senhor José Guimarães e a Tesoureira Senhora Lúcia Souto. 

Salientou ainda a presença da Técnica Superior desta Junta Helena Coelho, que 

voluntariamente e conjuntamente com a Senhora Tesoureira deram um excelente contributo 

na preparação e apresentação do lanche que foi oferecido por esta Junta, registando também 

com agrado os bolos feitos e oferecidos por algumas senhoras de Água Levada ali presentes.- 

Sobre o espaço onde ocorreu o referido baile, o Senhor Presidente referiu que na sua óptica a 

sala lhe parece reduzida, sugerindo aos presentes que no próximo ano, se pondere realizar o 

baile numa outra e mais ampla sala, com o objetivo de dar mais espaço às pessoas, até porque 

se verifica que algumas das pessoas tem mobilidade reduzida.-------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e vão ver da possibilidade de se conseguir um espaço 

maior.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA SEM TELEFONE.---------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que por motivos desconhecidos a sede da Junta de 

Freguesia e consequentemente os serviços administrativos estiveram privados da rede de 

telefone durante os dias vinte e seis e vinte e sete de Março do corrente ano e que para reparar 

a anomalia foi necessário a MEO Fazer deslocar um técnico a esta Junta, o qual repôs o 

normal funcionamento do telefone.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – GABINETE DE APOIO A O 

PRESIDENTE – LEI 26/2013 APLICAÇÃO DE HERBICIDAS.-- ---------------------------- 

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

rececionado por esta Junta no dia vinte e quatro de Março do corrente ano, a solicitar 

informações sobre se existe nas nossas instalações locais já preparados ou que possam ser 

adaptados para armazenagem e preparação/aplicação de produtos fitofarmacêuticos.------------ 
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Mais informou que também foi solicitado se existe pessoal qualificado, com formação de 

aplicador de produtos fitofarmacêuticos, para assegurar a aplicação deste tipo de produtos.---- 

O Senhor Presidente apresentou e leu a informação enviada à Câmara municipal, tendo os 

presentes concordando com o exposto.------------------------------------------------------------------ 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – SUBUNIDADE DE VIAS – 

ADITAMENTO POSTURA TRANSITO FREGUESIA AVANCA.------ --------------------- 

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

rececionado por esta Junta no dia vinte e quatro de Março do corrente ano, a informar que no 

seguimento da reunião do passado dia cinco e no seguimento da sugestão apresentada, para a 

qual não se vê qualquer inconveniente, constituindo a única alteração ao anexo 1 da Postura 

Municipal de Transito que passou a citar: Rua de Roçomil tem prioridade sobre todas as ruas 

e travessas que com ela entroncam; Rua de Agueiros tem prioridade sobre todas as ruas e 

travessas que com ela entroncam.------------------------------------------------------------------------ 

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA – JOSÉ COSTA PINTO – RUAS A 

NECESSITAR PEQUENA INTERVENÇÃO “BURACOS/DEPRESSÕES”.--------------- 

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

rececionado por esta Junta no dia vinte e oito de Março do corrente ano, a informar que vão 

proceder às beneficiações apontadas e logo que tenham massa betuminosa para o efeito.------- 

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

CÂMARA MINICIPAL DE ESTARREJA GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE 

– FREGUESIAS DO CONCELHO REALIZAÇÃO DE EVENTOS.---- ---------------------- 

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

rececionado por esta Junta no dia vinte de Março do corrente ano, a solicitar a calendarização 

para dois mil e catorze dos eventos a realizar nas Freguesias, nomeadamente: Tasquinhas 

Semanas Culturais, Festas do Padroeiro entre outros que se ache relevantes.---------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram enviar com a maior brevidade a 

calendarização dos eventos da Freguesia.--------------------------------------------------------------- 

CÂMARA MINICIPAL DE ESTARREJA GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE 

– ACORDOS DE EXECUÇÃO E CONTRATOS INTERADMINISTRATI VOS 2014 – 

APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS.--------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente leu aos presentes o conteúdo do email referenciado em titulo, 

rececionado por esta Junta no dia dezoito de Março do corrente ano, a informar sobre as 

propostas dos Acordos de Execução e Contratos Administrativos.---------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram analisar mais ao pormenor as referidas 

propostas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES – ELEIÇÃO DOS DEPUTAD OS AO 

PARLAMENTO EUROPEU VINTE E CINCO DE MAIO DE 2014 – MAPA 

CALENDÁRIO – OFÍCIO Nº 1680.------------------------------------------------------------------ 

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

rececionado por esta Junta no dia vinte e seis de Março do corrente ano, a dar conhecimento 

do mapa cronológico das operações eleitorais referente à eleição acima identificada, aprovada 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 71/78 de 27 de Dezembro.----------------------------------------- 

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

DIREÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA – ADMINISTRA ÇÃO 

ELEITORAL – ELEIÇÃO PARA O PARLAMENTO EUROPEU 25 DE  MAIO DE 

2014. SUSPENSÃO DO RECENSEAMENTO ELEITORAL.---------------------------------- 

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

rececionado por esta Junta no dia vinte e sete de Março do corrente ano, a informar que em 

cumprimento do estabelecido no número três, do art.º 5.º, da Lei do Recenseamento Eleitoral 

(Lei nº 13/99, de vinte e dois de Março, alterada e republicada pela Lei n.º 47/2008, de vinte e 

sete de Agosto), asa inscrições e demais operações de atualização do RE suspendem no dia 

vinte e seis de Março de dois mil e catorze. Ou seja, só podem ser aceites inscrições até ao 

dia vinte e cinco de Março do corrente ano.------------------------------------------------------------ 

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

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA - NOTIFICAÇÃO DE PENHORA DE 

VENCIMENTOS E ABONOS – JOÃO MONTEIRO SOARES.------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes do conteúdo da notificação referenciada em 

título, rececionada em vinte e oito de Março do corrente ano, a notificar que devera ser 

penhorada a importância mensal líquida de 1/6 do vencimento que a Junta processa ao 

executado referenciado em título.------------------------------------------------------------------------ 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram informar a Autoridade Tributária e 
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Aduaneira que o individuo referenciado já não trabalha para a Juna de Freguesia.--------------- 

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – COMANDO TERRITORIAL D E AVEIRO 

– DESTACAMENTO TERRITORIAL DE OVAR NÚCLEO DE PROTEÇ ÃO 

AMBIENTAL – AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DO FURTO 

DE METAIS NÃO PRECIOSOS.---------------------------------------------------------------------

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

rececionado por esta Junta no dia doze de Março do corrente ano, a solicitar o Salão Nobre 

desta Junta, para a realização da ação de sensibilização a realizar no dia vinte de Março pelas 

dezassete horas, com o intuito de sensibilizar a população agrícola sobre a prevenção e 

conselhos uteis acerca da forma de evitar furtos de metais não preciosos.------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram anuir ao referido pedido.----------------------- 

DIREÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DO MINIS TÉRIO DA 

AGRICULTURA E DO MAR – AÇÃO DE ESCLARECIMENTO LEI 2 6/2013.---------- 

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

rececionado por esta Junta no dia vinte e seis de Março do corrente ano, a informar que a 

DGAV vai realizar uma sessão de esclarecimento relativa à Lei 26/2013, de 11 de Abril, que 

regula as atividades de distribuição, venda de produtos fitofarmacêuticos para uso 

profissional e de adjuvantes de produtos fitofarmacêuticos e define os procedimentos de 

monitorização à utilização dos referidos produtos.---------------------------------------------------- 

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

NOTÍCIAS DE AVANCA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO SOBRE O M ERCADO.------ 

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

rececionado por esta Junta no dia vinte e um de Março do corrente ano, a solicitar informação 

sobre o mercado Júlio Neves para a realização de um artigo no Jornal referenciado em titulo.- 

Os presentes tomaram conhecimento decidindo enviar toda a informação recolhida até ao 

momento.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“PROLONGAMENTO” DA BAIXA MÉDICA DA FUNCIONÁRIA CARM INDA 

VENÂNCIO.------------------------------------------ ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou os presentes que a funcionária referenciada em título, 

apresentou o certificado de incapacidade para o trabalho em vinte e seis de Março, 

prolongando a baixa médica em mais trinta dias, até ao dia vinte e quatro de Abril do corrente 
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ano.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE AVANCA – ASSEMBLEIA GERAL DA  

COLETIVIDADE.-------------------------------------- -------------------------------------------------- 

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

rececionado por esta Junta no dia dezanove de Março do corrente ano, a solicitar a cedência 

do Salão Nobre da Junta de Freguesia para a realização da Assembleia Geral no próximo dia 

vinte e oito de Março do corrente ano, pelas vinte e uma horas e trinta minutos.----------------- 

O Executivo na reunião de um de Abril de dois mil e catorze ratificou a cedência do Salão 

Nobre.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AMI POR UMA AÇÃO HUMANITÁRIA GLOBAL – SENSIBILIZAÇÃ O PARA 

0,5% NO IRS.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

rececionado por esta Junta no dia vinte e cinco de Março do corrente ano, a solicitar a 

divulgação da possibilidade que é dada aos contribuintes para consignar parte do IRS 

liquidado à ação humanitária da AMI.------------------------------------------------------------------- 

Os presentes tomaram conhecimento e decidiram por unanimidade afixar o respetivo cartaz. 

CEMITÉRIO.----------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

AVERBAMENTO DE TITULAR DE ALVARÁ – COVAL NÚMERO OIT ENTA E 

OITO DO CANTEIRO NÚMERO UM.------------------------ ------------------------------------- 

O Executivo deliberou que o coval número oitenta e oito do Canteiro número um, registado 

em nome de Manuel Martins, passe a pertencer por Declaração de Doação de Sepultura a; 

Germano Manuel de Pinho Maia, portador do Cartão de Cidadão nº 05401914, NIF nº 

140104291, casado com, Olinda Maria Rodrigues da Costa Maia, portadora do Cartão de 

Cidadão nº 06573651, NIF nº 176554840, residentes na Rua Manuel Maia, nº 45, 3860-079 

Avanca – Concelho de Estarreja.------------------------------------------------------------------------- 

O novo documento emitido por esta Junta de Freguesia, com a identificação dos 

herdeiros/titulares, denomina-se “ALVARÁ – Averbamento de 01/04/2014”.-------------------- 

O documento que deu origem à presente deliberação, fica arquivado na pasta do Cemitério e 

no seu correspondente coval e canteiro.----------------------------------------------------------------- 
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AVERBAMENTO DE TITULAR DE ALVARÁ – COVAL NÚMERO TRI NTA E UM 

DO CANTEIRO NÚMERO TREZE.-------------------------- --------------------------------------- 

O Executivo deliberou que o coval número trinta e um do Canteiro número treze, registado 

em nome de Caridade Soares da Silva Tavares, passe a pertencer por Inventário (Herança) da 

Comarca do Baixo Vouga de 29/10/2012 a; José Tavares dos Santos, nascido a 20/11/1965, 

portador do Cartão de Cidadão nº 175449848, valido até 29/09/2015, divorciado, residente na 

Rua Travessa do Sobral nº 26, 3860-602 Oliveira de Azeméis.--------------------------------------  

O novo documento emitido por esta Junta de Freguesia, com a identificação dos 

herdeiros/titulares, denomina-se “ALVARÁ – Averbamento de 01/04/2014”.-------------------- 

O documento que deu origem à presente deliberação, fica arquivado na pasta do Cemitério e 

no seu correspondente coval e canteiro.----------------------------------------------------------------- 

CONCESSÃO DO COVAL NÚMERO SETENTA E UM DO CANTEIRO NÚMERO 

DEZ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo deliberou pela concessão do coval número setenta e um do canteiro número dez, 

no valor de dois mil e quinhentos euros, para concessão perpétua, ficando registado com o 

Alvará número seiscentos e quarenta e seis de dois mil e catorze, a favor de Ilda de Jesus da 

Rosa, NIF nº 172024560, residente na Rua de São Salvador, 181, 3860-025 Avanca.----------- 

Os documentos de suporte à presente deliberação, ficam arquivados na pasta do Cemitério, 

coval número setenta e um e do canteiro número dez.------------------------------------------------ 

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 ata, 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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