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-----------------------------------ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA--------------------------------------------------------------------- DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 ------------------------------------Aos treze dias do mês de Dezembro de dois mil e dezanove, reuniu a Assembleia de
Freguesia de Avanca, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, no Edifício Sede da Junta de
Freguesia, 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.Período de intervenção aberto ao público;--------------------------------------------------------4.Leitura e aprovação das actas n.º 2 e 3 /2019 da Assembleia de Freguesia;---------------5.Período da ordem do dia; ----------------------------------------------------------------------------6.Apresentação de Proposta para análise e votação dos topónimos da Freguesia:
Travessa dos Carvalhos, Caminho da Brasileira e Travessa das Barrocas; -----------------7.Proposta de Alteração do Regulamento de Atribuição de Bolsa de Estudo ao Ensino
Superior da Freguesia de Avanca; -------------------------------------------------------------------8.Análise e Aprovação da Proposta de Alteração ao Regulamento de Atribuição à
Habitação Social; ----------------------------------------------------------------------------------------9.Análise e Aprovação da Adenda ao Contrato Interadministrativo n.º 024/2019 a
celebrar entre a CME e a JFA (transferência de verbas); --------------------------------------10.Discussão e Votação das Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020, sob
proposta do Executivo da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------Registaram-se as ausências dos elementos da Coligação PSD-CDS/PP, Lurdes Pinho, José
Augusto, Patrícia Bastos e António Oliveira e do Vogal do Executivo Jacinto Álvaro. O
Presidente da Assembleia apenas recebeu por “email” uma justificação de falta da Deputada
Lurdes Pinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia começou por anunciar a recepção dum postal de Boas Festas
da Junta de Freguesia de Válega (Anexo I) tendo reconhecido o apreço recíproco entre as
duas Autarquias; em seguida apresentou e leu o convite recebido para o Congresso da
ANAFRE em Portimão. (Anexo II). --------------------------------------------------------------------
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---O Presidente da Junta sugeriu que os dirigentes da ANAFRE (Distrital de Aveiro)
disponibilizem um autocarro, já que utilizar carro próprio é demasiado cansativo e
dispendioso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Os deputados do PS-Partido Socialista apresentaram um Voto de Louvor ao Executivo da
Junta de Freguesia, subscrito por todos os elementos da Assembleia presentes, pela conquista
do galardão de Freguesia Mais Eficiente a nível nacional, no segundo escalão, cujo prémio
foi entregue em Espinho, em quatro de Dezembro de 2019. (Anexo III).-------------------------Ponto 1. Período antes da ordem do dia ---------------------------------------------------------------O Presidente da Junta agradeceu o Voto de Louvor e assumiu o orgulho do galardão
recebido, dizendo que corresponde a um ano de intenso trabalho. O valor do cheque recebido
(5000,00€) será fornecido em produtos, tendo já vindo dois técnicos ver o que é necessário e
possível implementar na freguesia. ------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia considerou que o assunto foi pouco divulgado, na imprensa e
na rádio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta referiu especificamente o “Diário de Aveiro”, que praticamente não
publica nada que não seja pago. ------------------------------------------------------------------------Ponto 2. Informações gerais a prestar pelo Executivo da Junta de Freguesia (Anexo IV).
---O Presidente da Junta lembrou que as “Informações” foram distribuídas por escrito; apenas
acrescentou o que não consta do documento: ---------------------------------------------------------Referiu a inauguração do Banco Montepio; alertou para a colocação de quatro árvores de
Natal no espaço do centro cívico (Praça Júlio Neves), cuja elaboração contou com o
envolvimento de muitas crianças das Escolas de Avanca, que participaram no evento; ao
abrigo dos Contratos Interadministrativos, a junta promoveu uma intervenção na Rua António
da Póvoa; no dia 20 há uma Assembleia Municipal; a iluminação de Natal está modesta,
limitada; referiu a multiplicidade de eventos em que deve participar, como o Dia de Pardilhó,
no dia 14 de Dezembro, logo seguido do aniversário da Arcal.----------------------------------------O Deputado do PS, João Tavares, agradeceu o apoio da Junta de Freguesia na realização
do evento do décimo aniversário do Grupo Musical “StepByStep”. ----------------------------------O Deputado Matias Guimarães perguntou se são conhecidas as razões da ausência dos
Deputados da Coligação PSD-CDS/PP. ------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia não tem informações. ------------------------------------------------
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Ponto 3. Período de intervenção aberto ao público - não houve intervenções. --------------Ponto 4. Leitura e aprovação das actas n.º 2 e 3 /2019 da Assembleia de Freguesia. ---------A Acta número 2, de vinte e cinco de Junho de 2019, foi aprovada por maioria com oito
votos a favor, com uma abstenção do Deputado do PS, João Tavares, por não ter estado
presente; a Acta número 3 de trinta de Setembro de 2019, foi aprovada por maioria com sete
votos a favor e duas abstenções dos Deputados do PS, Teresa Matos e do PCP, Raul Oliveira,
por terem estado ausentes. -------------------------------------------------------------------------------Ponto 5. Período da ordem do dia, passando ao ponto seguinte: ------------------------------Ponto 6. Apresentação de Proposta para análise e votação dos topónimos da Freguesia:
---Travessa dos Carvalhos, Caminho da Brasileira e Travessa das Barrocas.------------------------O Presidente da Junta informou que o Executivo se tem preocupado com os arruamentos
que não têm nome e propôs os seguintes novos topónimos: ----------------------------------------Caminho da Brasileira, que fica entre a Rua da Lagoa e a Rua de S. Salvador; Travessa das
Barrocas, que fica entre a Travessa do Gonde e a Rua da Quinta Nova; Travessa dos
Carvalhos, que fica entre a Rua dos Carvalhos e a Rua do Cabo Reinaldo Portela. Foi
apresentado um mapa com os arruamentos onde se situam os novos topónimos. (Anexo V)
---O Deputado do PCP, Raul Oliveira indagou da razão do nome do “Caminho da Brasileira”;
o Presidente da Junta esclareceu que é o nome por que é conhecido desde longa data e terá a
ver com uma senhora que por lá andava, a transportar ou a vender “algo”, e cuja origem se
perde no tempo. ----------------------------------------------------------------------------------------------Posta à votação a proposta foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------O Presidente da Assembleia pediu a identificação com placa do Largo de S. Sebastião, que
continua erradamente a constar como Rua do Pinheiro. ------------------------------------------------O Presidente da Junta esclareceu que existe o problema da execução das placas em
cerâmica, idênticas às existentes na freguesia; colocou a hipótese de se tentar fazer numa
fábrica de Ovar, “O Caco”. ------------------------------------------------------------------------------Ponto 7. Proposta de Alteração do Regulamento de Atribuição de Bolsa de Estudo ao
Ensino Superior da Freguesia de Avanca. -------------------------------------------------------------O Presidente da Junta informou que a atribuição destas Bolsas de Estudo ao Ensino
Superior tem registado cada vez mais candidatos: de cinco candidatos em 2018 passam a
nove candidatos em 2020. Depois de analisar as candidaturas, o júri entendeu por bem
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atribuir as nove Bolsas, tendo em conta as carências comprovadas dos candidatos e que o
número de Bolsas seja alargado para dez.--------------------------------------------------------------O valor global de dois mil e quinhentos euros será dividido pelos candidatos; os valores
individuais foram adequados em função de outros benefícios que os candidatos já detêm. A
Tesoureira informou que há situações em que os candidatos chegam a acumular várias
centenas de euros com diferentes Bolsas. -------------------------------------------------------------O novo Regulamento altera para dez, o número de Bolsas de Estudo a atribuir - Art.º 3º, 2 inclui a adequação do valor individual a outros benefícios existentes - Artº 3º, 6 - e acrescenta
a divulgação pela internet do prazo para as candidaturas - Art.º 4º. ----------------------------------Posto à votação, o novo Regulamento foi aprovado por unanimidade. (Anexo VI) ----------Ponto 8. Análise e Aprovação da Proposta de Alteração ao Regulamento de Atribuição à
Habitação Social. -------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta esclareceu que este novo Regulamento representa a fusão de dois
Regulamentos previamente existentes num só. ----------------------------------------------------------A Tesoureira referiu alguns aspectos alterados no Regulamento anterior. ------------------------Posto à votação o documento foi aprovado por unanimidade. (Anexo VII)--------------------9.Análise e Aprovação da Adenda ao Contrato Interadministrativo n.º 024/2019 a
celebrar entre a CME e a JFA (transferência de verbas). -----------------------------------------O Presidente da Junta explicou que, no capítulo Pavimentação, conservação e reparação de
vias e arruamentos, o arranjo de passeios faz parte do âmbito da Freguesia. Os calceteiros não
têm feito esse trabalho. Informou ainda que a verba de 4000,00 euros, transferida para o item
Intervenção no Rio da Gareta e outras valas hídricas, pode ser transferida para limpeza de
recursos hídricos que tem sido feita em vários recursos hídricos da Vila, em que se gastou a
verba de 3000,00 euros. Ainda se pode proceder a mais alguns trabalhos de limpeza que
sejam necessários. --------------------------------------------------------------------------------------------O Deputado do PCP Raul Oliveira referiu não ter recebido informação em tempo útil, para
analisar o documento. ---------------------------------------------------------------------------------------Posto à votação o documento foi aprovado por maioria com oito votos a favor e uma
abstenção do deputado do PCP. (Anexo VIII) -------------------------------------------------------Ponto 10. Discussão e Votação das Opções do Plano e Orçamento de 2020, sob proposta
do Executivo da Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------

Ata n.º 4/2019
Pág. n.º 5

---O Presidente da Junta destacou a apresentação do documento e o rigor da sua elaboração.
---O Presidente da Assembleia aprovou a inclusão das fotos premiadas na segunda edição de
Concurso de Fotografias da Freguesia de Avanca, na apresentação gráfica. Pediu informações
sobre o orçamento da Junta superior a 359 000,00 euros. ----------------------------------------------O Presidente da Junta informou que prevê que passe a ser de 400 000,00 euros em Abril.
Em algumas rubricas o Executivo já está a pensar em novo método contabilístico e em novas
delegações de competências. -------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta indagou sobre as grandes linhas do Plano. -------------------------------O Presidente da Junta informou que todos os dias surgem novas situações de carências
sociais; no entanto não há recursos para atender a todas as situações.--------------------------------O Deputado Raul Oliveira (PCP) lembrou que já fez apelo para ajudar um caso social, que
continua sem solução à vista; quanto às fotografias inseridas no texto do documento,
considerou um erro não estar identificada a autoria de cada fotografia premiada. ------------------O Presidente da Junta informou que a Junta disponibiliza essa informação. ---------------------O Deputado Raul Oliveira considerou que o Orçamento está muito baixo, para o que a
Junta pretende fazer. O mesmo Deputado, referindo o item Acção Social e concretamente o
primeiro parágrafo da página onze, pediu esclarecimentos ao Executivo, pondo a questão de
que a Junta se compromete a oferecer a mão-de-obra para certos trabalhos a pessoas
carenciadas, mas se as pessoas não têm dinheiro para pagar as obras, como poderão comprar
o material? Também questionou se esse trabalho será feito por funcionários da Junta. ------------O Presidente da Junta informou que a Junta tem contrato por um ano com o pedreiro que
pode fazer esses serviços, e que tudo tem que ser bem escrutinado. ----------------------------------O Deputado Raul Oliveira, a respeito dos fontanários, (página treze) perguntou qual a
periodicidade das análises da água. ---------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta informou que essas análises não são feitas regularmente pela Saúde
Pública, há já algum tempo. ----------------------------------------------------------------------------O mesmo Deputado, referindo-se à acção de Dinamizar o Polo da Biblioteca da Junta de
Freguesia, perguntou qual é a solução que propõem e se haverá algum incentivo à leitura. ------O Presidente da Junta informou que se vai continuar a contar com o voluntariado dos
Avancanenses. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Deputado Raul Oliveira sugeriu que se informe a Freguesia sobre empréstimo de livros
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para leitura e, eventualmente fazer esse empréstimo de porta a porta. -------------------------------O Presidente considerou que esta seria uma boa hipótese de voluntariado junta da
população. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia, relativamente ao capítulo Desporto e Lazer, considerou que é
preciso começar a pensar de forma consistente, no Parque da Freguesia de Avanca. Também
considerou que, relativamente à situação da Ribeira do Mourão, foi feita pouca pressão
política para a resolução dos problemas daquele espaço. É um cais que continua inacessível
para desportos náuticos já que, mesmo na maré cheia, está assoreado. É uma área que merece
atenção. Também alertou para se ter noção do que é público e do que é privado, pois pode
haver apropriação indevida por parte de privados. Lembrou que, por exemplo, em Salreu há
um enorme investimento anual para manter o cais navegável. ----------------------------------------O Presidente da Junta lamentou que, estando a ser criada a Estação Náutica de Estarreja,
uma vez mais a Ribeira do Mourão tenha sido esquecida. ---------------------------------------------Surgiram na Assembleia algumas considerações dispersas sobre a poluição de vários
recursos hídricos nas proximidades. -----------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia referiu que há aspectos que se devem começar a pensar para o
futuro, e a parte hídrica é importante. Voltando a referir-se ao Parque da Freguesia,
considerou que a área que lhe é destinada deve ser protegida para parque e não para
construção, no próximo Plano Director Municipal (PDM). --------------------------------------------A Tesoureira lembrou que não pode ser esquecida a Escola nem o Centro de Saúde.
Informou que ainda recentemente foi a Junta que fez reparações no Centro de Saúde, porque
não havia quem resolvesse os problemas que surgiram. ------------------------------------------------O Deputado Matias Guimarães (PS) perguntou como estava a situação da Columbófila e
do espaço que ocupam no edifício da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------O Presidente da Junta informou que ainda não está resolvida. -------------------------------------O documento em análise foi posto à votação, sendo aprovado por unanimidade. (Anexo
IX) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta pediu a palavra para agradecer as intervenções do Deputado Raul
Oliveira - assegurando que serão tidas em consideração - para agradecer aos elementos da
Assembleia a sua presença e os contributos que têm dado, e para desejar a todos um Bom
Natal e um Bom Ano de 2020. ---------------------------------------------------------------------------
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---O Presidente da Assembleia desejou a todos um Bom Natal, com saúde, paz e harmonia.-----Por nada mais haver a tratar, deu a reunião por terminada às 23:00h, da qual lavrei esta
acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por mim, Primeira Secretária, que a
elaborei e pelo Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia. -----------------------------------

