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-----------------------ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA------------------ 
--------------------------------------DE 14 DE ABRIL DE 2014----------------------------------------- 

Ao décimo quarto dia do mês de Abril de dois mil e catorze, reuniu-se a Assembleia da 

Freguesia de Avanca, pelas vinte e uma horas, no Salão Nobre do Edifício sede da Junta de 

Freguesia de Avanca, com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------- 

1. Período antes da ordem do dia.------------------------------------------------------------------------ 

2. Informações gerais a prestar pelo Executivo da Junta de Freguesia.----------------------------- 

3. Apresentação pelo Executivo para discussão e aprovação do Relatório de Contas do ano 

económico de 2013 da Junta de Freguesia de Avanca.------------------------------------------------ 

4. Ratificar a aceitação dos Protocolos de Delegação de Competências na Junta de Freguesia 

pela Câmara Municipal de Estarreja para o ano de 2014.--------------------------------------------- 

5. Apresentação pelo Executivo para aprovação da 1ª Revisão do Orçamento para o ano 

económico de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Análise e aprovação da Proposta de Concessão de espaço para venda de velas e flores no 

Cemitério de Avanca.-------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Reanálise do Regimento da Assembleia de Freguesia de Avanca.------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia levou a votação a Ata da Assembleia de Freguesia realizada 

no dia nove de Dezembro de dois mil e treze, tendo esta sido aprovada por unanimidade.------ 

O Membro da Assembleia Raúl Oliveira, da CDU, apresentou uma proposta de 

recomendação com a redacção: "Mudança do estacionamento da Junta de Freguesia de 

Avanca e da Praça de Táxis para a Rua de Santa Marinha, junto aos contentores."--------------- 

A Membro da Assembleia Lurdes Pinho, da Coligação PSD/CDS, mencionou o facto da 

agenda para a presente Assembleia estar muito sobrecarregada, apresentando, por isso, uma 

proposta de recomendação com a redacção: "Constituição de uma Comissão Específica para 

elaboração de proposta de alteração do Regimento da Assembleia, constituída por um 

elemento de cada partido ou coligação com acento nesta Assembleia."----------------------------  

O Sr. Presidente do Executivo deu as seguintes informações:--------------------------------------- 

1. Após pedido efectuado pelo Executivo da Junta de Freguesia, a Câmara Municipal de 

Estarreja enviou técnicos com vista à recuperação do jazigo do Prof. Dr. Egas Moniz. Neste 

momento já está recuperado.------------------------------------------------------------------------------ 

2. A consulta aberta do Hospital de Salreu foi encerrada no dia dez de Março.------------------- 

3. No dia trinta de Março foi realizado um baile sénior na escola de Água Levada, tendo 

reunido setenta pessoas.----------------------------------------------------------------------------------- 

4. Desde o dia dois de Abril que a Junta de Freguesia tem um estagiário ao abrigo do 

Programa Emprego/ Estágio. O estagiário Renato não traz custos para o Orçamento. ----------- 

5. No dia nove de Abril o Sr. Engenheiro Costa Pinto foi ver o Parque de Painéis 

Fotovoltaicos, sendo este o primeiro do país. Este Parque produz energia para cerca de 

oitocentas habitações.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Nos dias dezoito e dezanove de Abril realizar-se-á o Torneio Dr. Egas Moniz no parque da 

Associação Atlética de Avanca.-------------------------------------------------------------------------- 

7. No dia cinco de Abril foram abertas as comemorações do vinte e cinco de Abril, em 

Estarreja.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. A Confraria da Broa fará, no dia vinte e cinco de Abril, uma visita aos lavadouros de 

Avanca.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. A Câmara Municipal de Estarreja levará a cabo o Orçamento Participativo no dia seis de 

Maio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. As eleições para o Parlamento Europeu serão no dia vinte e cinco de Maio.------------------ 

11. Nos dias doze e treze de Julho haverá um campeonato de Hóquei em Patins, com 170 

atletas, que começa em Avanca. A Câmara Municipal de Estarreja dará apoio.------------------- 

12. Durante os festejos em Honra de Santa Marinha será lançada a terceira edição do livro 

"Avanca e os seus Autarcas".----------------------------------------------------------------------------- 

13. O Festival de Gastronomia de Avanca será nos dias vinte e seis e vinte e sete de Junho.--- 

14. Há uma informação, ainda não confirmada por nenhuma entidade, que a escola C+S de 

Avanca poderá vir a perder os seus alunos do sétimo, oitavo e nono anos de escolaridade, 

sendo estes transferidos para Estarreja.------------------------------------------------------------------ 

15. Foi criado o grupo Viver Avanca, constituído por jovens cujo objectivo é dinamizar 

Avanca.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. As candidaturas para a habitação social estão abertas desde o dia dois de Abril até ao dia 

vinte e dois do mesmo mês.------------------------------------------------------------------------------- 

17. A Câmara Municipal de Estarreja tem estado dinâmica, fazendo melhoramentos em 

algumas ruas de Avanca.---------------------------------------------------------------------------------- 

18. O jardineiro Eduardo faleceu no dia vinte e oito de Março.------------------------------------- 

19. Há uma proposta designada "Roteiro de Estarreja" que será apresentada no dia dezoito de 

Abril.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia afirmou que o Executivo da Junta de Freguesia deveria 

antecipar-se e marcar uma reunião com a Associação de Pais e com o Professor Jorge 

Ventura, a fim de não perder o sétimo, oitavo e nono anos de escolaridade  da C+S de 

Avanca.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia levou a votação o Relatório de Contas do ano económico de 

2013 da Junta de Freguesia de Avanca.----------------------------------------------------------------- 

O documento foi aprovado por unanimidade, com cinco abstenções.------------------------------- 

Quanto à ratificação e aceitação dos Protocolos de Delegação de Competências na Junta de 

Freguesia pela Câmara Municipal de Estarreja para o ano de 2014, o Sr. Presidente do 

Executivo informou que:---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Foram transferidas mais competências para as Juntas de Freguesia, sendo precisas mais 

verbas e mais técnicos.------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Há pouca verba disponível para espaços verdes.---------------------------------------------------- 
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3. O Parque do Mato exterior é da competência da Junta de Freguesia, estando, para isso, 

previstos 5000 euros.--------------------------------------------------------------------------------------- 

O documento foi levado a votação, tendo sido aprovado por maioria, com duas abstenções.--- 

O Sr. Presidente do Executivo informou que a transferência de valores para a Junta de 

Freguesia, ao abrigo dos Protocolos, obrigaram à revisão do Orçamento para o ano 

económico de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Membro da Assembleia Lurdes Pinho, da Coligação PSD/CDS, questionou o Executivo 

quanto ao aumento dos valores ocupacionais e das receitas do mercado e do cemitério.--------- 

O Sr. Presidente do Executivo informou que os valores sofreram uma actualização.------------- 

O Membro da Assembleia Albino Resende, da Coligação PSD/CDS, questionou o 

investimento de 8000 euros no mercado.---------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente do Executivo informou que tal investimento era destinado ao melhoramento 

do piso.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O membro da Assembleia Firmino Homem, da Coligação PSD/CDS, questionou o Executivo 

sobre o projecto do novo mercado.----------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente do Executivo explicou que há falta de verba para efectuar a obra no Parque 

do Gonde.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A primeira Revisão do Orçamento para o ano económico de 2014 foi a votação, tendo sido 

aprovada por maioria, com cinco abstenções.---------------------------------------------------------- 

Relativamente à Proposta de Concessão de espaço para venda de velas e flores no cemitério 

de Avanca, a Membro da Assembleia Lurdes Pinho, da Coligação PSD/CDS, questionou o 

Executivo sobre se o referido espaço já estava definido.---------------------------------------------- 

O Sr. Presidente do Executivo informou que o espaço já está pensado e definido.--------------- 

O Membro da Assembleia Albino Resende, da Coligação PSD/CDS, questionou o Executivo 

sobre o facto de o coveiro poder concorrer à referida Concessão.----------------------------------- 

O Executivo informou que o coveiro não pode entrar no concurso uma vez que tal é 

incompatível com as suas funções.----------------------------------------------------------------------- 

A Membro da Assembleia Lurdes Pinho, da Coligação PSD/CDS, questionou o Executivo 

sobre o período de concessão do espaço, afirmando que seria melhor dar uma concessão de 

cinco anos, uma vez que apenas três anos poderá ser pouco para haver retorno do 

investimento.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente do Executivo explicou que o período de concessão não era de cinco anos 

pois o seu mandato é apenas de quatro anos, e cinco anos de concessão poderá ser demasiado 

tempo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Membro da Assembleia Albino Resende, da Coligação PSD/CDS, propôs a alteração do 

artigo 4º, números 6,7 e 8. A alteração seria relativa à abertura das cartas ser feita na presença 

dos concorrentes, caso estes queiram estar presentes.------------------------------------------------- 

A proposta de Concessão de espaço para venda de velas e flores no Cemitério de Avanca foi 

a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------ 
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De acordo com a proposta de recomendação feita pela membro da Assembleia Lurdes Pinho, 

da Coligação PSD/CDS, será criada uma Comissão para reanálise do Regimento da 

Assembleia de Freguesia de Avanca, constituída pelos seguintes elementos:--------------------- 

Raúl Oliveira (CDU)--------------------------------------------------------------------------------------- 

Lurdes Pinho (PSD/CDS)--------------------------------------------------------------------------------- 

Simplício Tavares (PS)------------------------------------------------------------------------------------ 

A reanálise do Regimento da Assembleia de Freguesia de Avanca será apresentada na 

Assembleia seguinte, sendo feita a votação em conjunto das alterações efectuadas.-------------- 

Quanto à proposta de recomendação feita pelo Membro da Assembleia Raúl Oliveira,da 

CDU, o Sr. Presidente do Executivo informou que os espaço requerido para a mudança do 

estacionamento da Junta de Freguesia e da Praça de Táxis, está destinado para 

estacionamento de pessoas portadoras de deficiência.------------------------------------------------- 

A constituição de Comissão para reanálise do Regimento da Assembleia de Freguesia de 

Avanca foi a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.---------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, da qual 

se lavrou esta acta, a qual, depois de lida vai ser assinada por todos os presentes. --------------- 

Avanca, 14 de Abril de 2014 ----------------------------------------------------------------------------- 

 


