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----------------------ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA------------------- 

-------------------------------DE 26 DE JUNHO DE 2014----------------------------------------------- 

---- Ao vigésimo sexto dia do mês de Junho de dois mil e catorze, reuniu-se a Assembleia da 

Freguesia de Avanca, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 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, análise e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia de 

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

4. Apresentação da Proposta do Regulamento do Mercado Júlio Neves - Avanca.---------- 

5. Apresentação da Proposta do Regulamento de Licenciamento de Actividades 

Ruídosas de Carácter Temporário que respeitem as Festas Populares, Romarias, Feiras, 

Arraiais e Bailes da Freguesia de Avanca.----------------------------------------------------------- 

6. Proposta de Actualização do Regulamento de Taxas e Licenças da Freguesia de 

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

7. Análise e Votação do Aditamento à Postura Municipal de Trânsito, no que a Avanca 

diz respeito.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia informou que o Membro da Assembleia Matias José Leal 

Guimarães manifestou a vontade de suspensão das suas actividades como Membro da 

Assembleia de Freguesia de Avanca, por um período de doze meses. Será substituído pelo 

Membro da Assembleia João Tavares.------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente da Assembleia apelou aos Membros da mesma para subscreverem um apelo 

em defesa da escola pública.------------------------------------------------------------------------------ 

Fez-se a análise da Acta da Assembleia de Freguesia Extraordinária de Pardilhó, realizada no 

dia doze de Abril de dois mil e catorze, concluindo-se que havia um desajuste entre os 

recursos disponíveis e o trabalho que ainda havia a fazer. Tomou-se conhecimento da não 

aprovação do Contrato Interadministrativo. ------------------------------------------------------------ 

O Membro da Assembleia Raúl Oliveira, do PCP, pediu ajuda ao Executivo da Junta de 

Freguesia de Avanca para que se fizesse a limpeza do quintal do Sr. Boaventura.---------------- 
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O Sr. Presidente da Assembleia levou a votação a Ata da Assembleia de Freguesia realizada 

no dia catorze de Abril de dois mil e catorze, tendo esta sido aprovada por unanimidade.------ 

O Membro da Assembleia Raúl Oliveira, do PCP, questionou o Executivo da Junta de 

Freguesia sobre o facto de terem retirado o vidrão da Rua da Nestlé. Também mencionou o 

facto de a Freguesia estar em mau estado, no sentido em que tem muitas silvas a ocupar as 

estradas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Junta de Freguesia sobre a anulação do primeiro Edital para a concessão do espaço de venda 

de velas e flores no cemitério. Levantou ainda a questão sobre o serviço ser considerado 

desnecessário, caso não houvesse candidaturas.-------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente do Executivo respondeu ao Membro da Assembleia Raúl Oliveira, do PCP, 

que a Junta de Freguesia não tinha conhecimento do vidrão da Rua da Nestlé ter sido retirado, 

informando que são intruções camarárias e que pediria para que fosse recolocado, tal como 

têm sido colocados alguns contentores em ruas de Avanca. Relativamente à limpeza das ruas, 

o Sr. Presidente do Executivo informou que tem feito o possível e que cada rua tem um custo 

de seiscentos euros por ano, no que às limpezas diz respeito.---------------------------------------- 

O Sr. Presidente do Executivo respondeu à Membro da Assembleia Lurdes Pinho, da 

Coligação PSD/CDS, que o valor da renda previsto para a concessão do espaço para venda de 

velas e flores no cemitério de Avanca não foi atingido por nenhuma proposta, sendo o 

concurso reaberto. Caso não haja candidatos o Executivo da Junta de Freguesia pondera 

mesmo encerrar o referido espaço.----------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente do Executivo questionou a Assembleia de Freguesia se esta entendia que o 

valor da renda para a concessão do espaço para venda de velas e flores no cemitério de 

Avanca deveria ser reduzido de cem euros para setenta e cinco euros. Após a discussão, a 

Assembleia de Freguesia votou, sendo a referida redução aprovada por unanimidade.---------- 

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

Junta de Freguesia sobre o facto de não ter havido decisão para a Habitação Social do Lugar 

da Gareta, interrogando-se se teria havido candidatos à mesma.Também questionou sobre a 

data em que teria sido aprovado o Regulamento da Atribuição das Habitações sociais.--------- 
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O Sr. Presidente do Executivo informou que não houve candidatos para a Habitação Social 

do Lugar da Gareta, e ainda que o Regulamento da Atribuição das Habitações sociais foi 

aprovado no dia dezanove de Abril de dois mil e sete.------------------------------------------------ 

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

1. A Freguesia tem sido visitada por técnicos da Comissão Municipal de Trânsito.-------------- 

2.Será realizado o décimo segundo torneio Dr. Egas Moniz e o campeonato de Bike Polo.----- 

3. O ex-Presidente da Junta de Freguesia de Avanca, José Artur Pinho, e o Grupo de Rancho 

Folclórico de Avanca foram galardoados durante as festas de Santo António, em Estarreja.---- 

4.No dia doze de Julho decorrerá, em Avanca, o campeonato de Hóquei em Patins 3X3. ------ 

5.O Festival de Cinema de Avanca decorrerá entre os dias vinte e dois e vinte e sete de 

Julho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. O Festival de Gastronomia será realizado nos dias vinte e cinco, vinte e seis e vinte e sete 

de Julho.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7.O Executivo votou contra o PDM nas Assembleias Municipais.---------------------------------- 

8. Avanca teve uma boa assistência durante a reunião do Orçamento Participativo.-------------- 

9. As eleições para o Parlamento Europeu decorreram sem problemas, tendo havido uma 

abstenção de sessenta e nove por cento, em Avanca.-------------------------------------------------- 

10. O prédio que a Junta de Freguesia tem no Porto está a exigir investimento, carecendo de 

obras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Foram postos contadores de energia eléctrica na Habitação da Gareta.------------------------ 

12. Está atrasada a terceira edição do livro “Avanca e os seus Autarcas.--------------------------- 

13. Foram pedidos à Câmara Municipal melhoramentos na Extensão de Saúde de Avanca.---- 

14.Relativamente à funcionária D. Carminda, a Junta de Freguesia ainda está a pagar o seu 

vencimento por inteiro, não usufruindo dos seus serviços à um ano e meio.----------------------- 

15.Está a haver voluntariado na Freguesia relativo ao Banco do Livro e à marcação de 

consultas médicas  na Internet.--------------------------------------------------------------------------- 

A apresentação, análise e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia de Avanca foi 

re-agendada para a próxima sessão.---------------------------------------------------------------------- 

Quanto à proposta do Regulamento do Mercado Júlio Neves, a Membro da Assembleia 

Lurdes Pinho, da Coligação PSD/CDS, chamou a atenção para o artigo décimo sétimo, o qual 
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já está revogado, não cumprindo assim o Código do Procedimento Administrativo, nem os 

preceitos indicados na lei---------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia decidiu que a proposta deveria ser repensada e apresentada 

na próxima Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------------------------- 

A Membro da Assembleia Lurdes Pinho, da Coligação PSD/CDS, propôs a alteração do título 

Temporário que respeitem as Festas Populares, Romarias, Feiras, Arraiais e Bailes” para 

“Regulamento de Licenciamento de Actividades Diversas”, estando assim de acordo com a 

Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.---------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia pôs a proposta a votação, tendo sido aprovada com uma 

abstenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após a discussão da proposta de Actualização do Regulamento de Taxas e Licenças da 

Freguesia de Avanca, o documento foi a votação com as alterações: Potencialmente perigoso 

– onze euros; Perigoso – catorze euros. A proposta de Actualização do Regulamento de 

Taxas e Licenças da Freguesia de Avanca, com as referidas alterações, foi aprovada com 

quatro votos contra e oito votos a favor.----------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia pôs a votação o Aditamento à Postura Municipal de Trânsito, 

no que a Avanca diz respeito, tendo este sido aprovado com um voto contra e uma 

abstenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os membros da Assembleia de Freguesia eleitos pela Coligação PSD/CDS apresentaram ao 

Sr. Presidente da Assembleia uma declaração de voto com a seguinte redacção: “Os eleitos 

pela Coligação PSD/CDS, votam contra a actualização do Regulamento de Taxas e Licenças 

da Freguesia de Avanca, por este não cumprir com o estipulado no artigo 117 e 118 do 

CPA.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Não havendo mais assuntos a tratar foi encerrada a sessão pelas vinte e três horas e vinte 

minutos, secretários desta sessão, elaboramos a presente acta que vai ser assinada pelos 

presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


