
  

Ata n.º 4/2015 

Pág. n.º 1 

 

 

Livro:Pág.96 

 

------------------------ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA----------------- 
----------------------------------------DE 29 DE JUNHO DE 2015-------------------------------------- 

 

---- Ao vigésimo nono dia do mês de Junho de dois mil e quinze, 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 de proposta para análise e votação dos topónimos da Freguesia: Rua de 

acesso à fábrica CIRES – Companhia Industrial de Resinas Sintéticas, LDA. Rua que faz 

ligação à Rua de Arcã e à Rua Rio dos Bois (ponte sobre o caminho de ferro).------------------- 

---- O Sr. Presidente da Assembleia informou que os Membros da Assembleia de Freguesia 

José Amaral Martins, João Dias Simões Tavares e Simplício Marques Tavares não puderam 

comparecer à Sessão, pelo que foram substituídos, respectivamente, pela Cláudia Sofia 

Matos, Magno Justiano Chaves da Fonseca e Belmiro Daniel Pinto da Silva.--------------------- 

---- O Sr. Presidente da Assembleia levou a discussão a Ata da Assembleia de Freguesia 

realizada no dia vinte e sete de Abril de dois mil e quinze.------------------------------------------- 

---- O Membro da Assembleia Raúl Oliveira, do PCP, chamou a atenção para o facto de, na 

ata, alguns membros da Assembleia não estarem identificados de acordo com os respectivos 

partidos a que pertencem. Ressalvou ainda que era desejável que as abstenções estivessem 

identificadas, mencionando-se o partido que se abstém em cada votação.------------------------- 

---- A referida Ata foi posta a votação pelo Sr. Presidente da Assembleia, tendo esta sido 

aprovada por maioria, com um voto contra do PCP.--------------------------------------------------- 

---- O Sr. Presidente da Assembleia levou a discussão a Ata da Reunião Extraordinária 

realizada no dia vinte de Junho de dois mil e quinze, com a Câmara Municipal de Estarreja.---  

---- O Membro da Assembleia Albino Resende, da Coligação PSD/CDS, pediu informações 

ao Executivo da Junta de Freguesia sobre o processo de Municipalização da Educação, 

levado a cabo pela Câmara Municipal. Questionou ainda se a colaboração entre a Câmara 

Municipal e a Junta de Freguesia dizia respeito à transferência de dinheiro, de trabalho, ou de 

ambos, da Câmara para a Junta.-------------------------------------------------------------------------- 
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---- O Sr. Presidente da Assembleia pôs a votação a Ata acima referida, a qual foi aprovada 

por maioria, com um voto contra do PCP.-------------------------------------------------------------- 

O Membro da Assembleia Raúl Oliveira, do PCP, apresentou à Mesa um requerimento, o 

qual foi lido pelo Sr. Presidente da Assembleia, e cuja redacção é a seguinte:-------------------- 

“ Desde o início deste mandato que se tem verificado algumas irregularidades na 

convocação desta Assembleia de Freguesia, irregularidades que no extremo podem tornar 

nulas as deliberações tomadas. Tendo que já passou tempo suficiente desde o início do 

mandato para que se corrigissem estas irregularidades e que é da competência da Mesa da 

Assembleia de Freguesia a elaboração da ordem do dia das sessões da assembleia (art 13º 

alínea a) da Lei 75/2013) o Partido Comunista Português – PCP – requer à Mesa da 

assembleia de Freguesia que, de imediato, sejam as assembleias de Freguesia convocadas no 

respeito e cumprimento pela legislação em vigor e que: 

1. Na ordem do dia de cada reunião das sessões da Assembleia de Freguesia seja 

incluído o ponto para intervenção do público, conforme legislado no ponto 1 art. 49º 

da lei 75/2013 “ As sessões dos órgãos deliberativos das autarquias locais são 

públicas, sendo fixado, nos termos do regimento, um período para a intervenção e 

esclarecimento aos público”, que o PCP propõe que seja efectuado no início de cada 

reunião / sessão; 

2. Na ordem do dia de cada sessão da Assembleia de Freguesia seja inscrito um período 

antes da ordem do dia (PAOD) para discussão dos assuntos que os seus membros 

entendam importantes como estabelece o art. 52º da mesma lei “Em cada sessão ou 

reunião ordinária dos órgãos das autarquias locais é fixado um período de antes da 

ordem do dia, com a duração máxima de 60 minutos, para tratamento de assuntos 

gerais de interesse autárquico.”; 

3. Na ordem do dia de cada sessão ordinária da Assembleia de Freguesia seja incluído 

o ponto de apreciação da informação escrita do Presidente da Junta acerca da 

actividade e situação financeira e distribuída antecipadamente a todos os membros 

desta Assembleia, conforme estabelece o art. 9º, ponto 2, alínea a) da referida lei 

75/2013 “Compete ainda à Assembleia de Freguesia apreciar, em cada uma das 

sessões ordinárias, uma informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia 

acerca da actividade desta e da situação financeira da Freguesia, a qual deve ser 
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enviada ao Presidente da mesa da Assembleia de Freguesia com a antecedência de 

cinco dias sobre a data de início da sessão.””------------------------------------------------ 

---- O Sr. Presidente da Assembleia informou que a intervenção do público tem sido após o 

PAOD, mas que isso pode ser alterado sem qualquer consequência.-------------------------------- 

O requerimento foi levado a votação pelo Sr. Presidente da Assembleia, o qual obteve onze 

votos contra (três votos da Coligação PSD/CDS, e oito votos do PS), um voto a favor (PCP) e 

uma abstenção (da Coligação PSD/CDS, pela sua membro Lurdes Pinho).------------------------ 

---- A membro da Assembleia Teresa Matos, do PS, apresentou à Mesa uma proposta de 

louvor à equipa sénior da Associação Artística de Avanca, a qual foi subscrita por todos os 

partidos, e que tem a seguinte redacção: “ Os elementos do PS, da Coligação PSD/CDS e do 

PCP da Assembleia de Freguesia de Avanca, vêm propor que seja votado nesta Assembleia, 

um voto de Louvor à equipa sénior da Associação Artística de Avanca e a toda a sua 

estrutura, pela subida à divisão maior do campeonato nacional de andebol.”---------------------- 

---- A proposta levada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.--------------------------

-----O Membro da Assembleia Raúl Oliveira, do PCP, informou os membros do Executivo 

sobre a Rua do Chão Novo, referindo que nesta rua há uma vala completamente desprotegida, 

com cerca de 80 cm de profundidade, havendo ainda um poste de electricidade no meio da 

estrada.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente do Executivo respondeu que essas situações já eram do seu conhecimento e 

tais assuntos estão em vias de resolução.---------------------------------------------------------------- 

---- Um membro do público fez uma intervenção questionando o Executivo da Junta de 

Freguesia sobre o ponto de situação da alienação do prédio sito na Rua Mouzinho da Silveira, 

no Porto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Junta de Freguesia informou o público que já se encontram Editais no 

Porto e que estão a aguardar que sejam preenchidos todos os requisitos para se se processe a 

venda do prédio dentro da legalidade.------------------------------------------------------------------- 

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

1. A Feira de Artesanato que se realizou no dia vinte e três de Maio correu muito bem, 

tendo tido a presença de cerca de setenta expositores.--------------------------------------- 



  

Ata n.º 4/2015 

Pág. n.º 4 

 

 

2. No dia um de Maio realizou-se a primeira Rota dos Monumentos Religiosos / Capelas 

da Freguesia, organizada pela Confraria D`Broa.--------------------------------------------- 

3. O parque infantil, resultante do Orçamento Participativo, foi inaugurado no dia vinte e 

três de Maio, com a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal, do seu vice-

presidente e ainda de alguns vereadores da mesma. ----------------------------------------- 

4. No dia trinta e um de Maio assinalou-se o dia da Comunidade Religiosa de Avanca.--- 

5. Durante as cerimónias do Município, no dia treze de Junho, foram atribuídas 

medalhas de mérito a dois estarrejenses.------------------------------------------------------- 

6. Está agendado o segundo campeonato de hóquei em patins 3x3 para os dias onze e 

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

7. Na semana que decorre do dia um até cinco de Julho haverá, em Avanca, o encontro 

nacional de minis de andebol.-------------------------------------------------------------------- 

8. Aproxima-se o décimo nono Avanca 2015, o festival internacional de cinema, levado 

a cabo pelo Cine-clube de Avanca.-------------------------------------------------------------- 

9. O festival de gastronomia será realizado entre os dias vinte e quatro e vinte e seis de 

Julho, no Parque do Mato.------------------------------------------------------------------------ 

10. Têm havido reuniões sobre o Plano Estratégico Educativo para Estarreja, que conta 

com o apoio de um técnico da Universidade Católica.--------------------------------------- 

11. A pista pedonal do Parque do Mato foi suprimida, sendo substituída por relva.--------- 

12. A piscina do parque municipal do Mato estará aberta à comunidade em geral em Julho 

e Agosto.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. A junta de freguesia continua a dar apoio social às Quartas-feiras ajudando no 

preenchimento de alguns formulários para diversas situações.------------------------------ 

14. A Junta de Freguesia conta, neste momento, com três estagiários na área de 

jardinagem, cedidos pelo IEFP, não tendo qualquer responsabilidade financeira sobre 

eles, apenas fazendo o acompanhamento do seu trabalho.----------------------------------- 

15. A Câmara Municipal disponibilizou trezentos mil euros para ter cuidados paliativos e 

um bloco operatório em simultâneo, em Estarreja.------------------------------------------- 

16. O centro de Saúde de Avanca esteve quatro meses sem um médico, situação que se 

alterou no dia quatro de Maio com a iniciação de uma médica a exercer as suas 

funções.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. O grupo ZSAZSA´S organizou um convívio de S. João que decorreu entre os dias 

dezanove e vinte e um de Junho.---------------------------------------------------------------- 

---- Colocado à apreciação e aprovação dos presentes o número três da ordem de trabalhos da 

presente reunião relativamente à proposta dos topónimos da Freguesia, foi por maioria, 

apenas com uma abstenção do PCP, decido conforme a proposta apresentada pelo Executivo, 

ou seja; Que a via que liga a rua de Arcã à rua Rio dos Bois, se passe a denominar RUA DOS 

MOINHOS DE ARCÃ e que a via que dá acesso à Fábrica Cires – Avanca, se passe a 

denominar RUA DA CIRES.----------------------------------------------------------------------------- 

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 pelo Presidente e por mim que a 

secretariei. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avanca, 29 de Junho de 2015 ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


