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

------------------------------------DE 25 DE SETEMBRO DE 2018------------------------------------ 

---- Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, 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 atas nos 2,3 e 4 da Assembleia de Freguesia; -------------------------- 

5. Período da ordem do dia; ------------------------------------------------------------------------------ 

6. Análise do encerramento da Caixa Geral de Depósitos - Agência de Avanca; ----------------- 

7. Proposta de Regulamento de atribuição de Cheque Veterinário da Junta de Freguesia de 

Avanca; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Proposta de Regulamento de utilização dos espaços da Junta de Freguesia de Avanca. ------ 

---- Aberta a sessão, o Sr. Presidente da Mesa cumprimentou os presentes e comunicou que 

foram entregues na Mesa requerimentos a solicitar as substituições dos Membros da 

Assembleia Sr. Simplício Marques Tavares, pela Sra. Sarah Almeida, Sra. Cláudia Sofia da 

Silva Matos, pelo Sr. André Barão Cirne, Sr. Aníbal Francisco Soares Teixeira pelo Sr. José 

Manuel Pires Mortágua, todos do PS - Partido Socialista, e Sr. José Augusto Oliveira da Silva 

pela Sra. Maria Adelina Homem Sousa, da Coligação PSD/CDS-PP, os quais foram aceites. 

---- O Sr. André Cirne foi convidado a substituir o 2º Secretário na Mesa da Assembleia. ----- 

---- O Presidente da Mesa propôs à Assembleia incluir o ponto 4 no ponto 1, sendo aceite. ---- 

---- Ponto 1 - Período antes da Ordem do dia ---------------------------------------------------------- 

---- Leitura e aprovação das atas n.º 2, 3 e 4 da Assembleia de Freguesia. ------------------------ 

---- Na ata nº 2, da Reunião Extraordinária de 21 de junho de 2018, o Deputado Raul Oliveira 

(PCP) observou que está anexado à ata o conteúdo integral da intervenção do Presidente da 

Junta e o teor da sua intervenção não foi anexado. Assim a aprovação desta ata fica suspensa 

para nova apresentação com todos os anexos. --------------------------------------------------------- 

---- Relativamente à ata nº 3 da Reunião Ordinária de 28 de Junho de 2018, a Deputada 
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Lurdes Pinho (Coligação PSD/CDS-PP) fez notar que não estão identificados os partidos da 

votação da ata de 25 de Abril; também entendeu que não deve haver dúvidas quanto aos 

temas tratados, nem quanto à identificação dos intervenientes do público presente; considerou 

que a identificação do Dr. Pedro Almeida está incompleta devendo ser completada com o seu 

cargo - Presidente da ACES do Baixo Vouga. Após compromisso das correções assinaladas, 

a ata nº 3 foi posta à votação, e aprovada com onze votos a favor e duas abstenções das 

Deputadas da Coligação PSD/CDS-PP Lurdes Pinho e Adelina Sousa, com declaração de 

voto por não terem estado presentes nessa Reunião. -------------------------------------------------- 

---- A ata nº 4 da Reunião Extraordinária de 6 de agosto de 2018, foi aprovada com nove 

votos a favor e quatro abstenções, sendo três da Coligação PSD/CDS-PP e uma do PS-Partido 

Socialista, por não terem estado presentes na referida Reunião. A Deputada Patrícia Bastos 

(Coligação PSD/CDS-PP) lembrou que não consta da ordem de trabalhos a constituição de 

uma comissão para o Regulamento de Apoio ao Associativismo. O Presidente da Mesa 

referiu ser uma falha e que esse assunto deve ser incluído e discutido na próxima Assembleia 

de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Ponto 2 - Informações a prestar pelo Executivo da Junta de Freguesia - o Sr. Presidente 

da Junta cumprimentou os presentes esperando que tenham tido boas férias. --------------------- 

Para além do documento “INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE” (Anexo I), 

previamente entregue aos Membros da Assembleia, o Sr. Presidente salientou algumas 

informações, nomeadamente: ---------------------------------------------------------------------------- 

---- No Item “Acão Social” - Destacou a realização de reuniões da Comissão Social de 

Freguesia, frequentemente confrontada com vários problemas e com solicitações de 

instituições de cariz social, que procuram apoio na Junta de Freguesia. Tem havido casos 

marcantes, um recente, de grande carência, envolvendo crianças pequenas, o qual foi possível 

apoiar com a ajuda da Conferência de S. Vicente de Paulo. Considera necessária a presença 

de uma Assistente Social para ajudar a resolver estas situações. A Junta vai elaborar um 

relatório a enviar a quem de direito para formalizar a situação. ------------------------------------- 

---- Quanto ao encerramento da Agência de Avanca da Caixa Geral de Depósitos, o 

Executivo tem estado muito atento à situação, e tem tido apoio do Presidente da Câmara. 

Poderá vir uma agência bancária para Avanca - sendo desejável que seja um balcão e não 

apenas um ATM. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O Passeio Sénior do dia 21 de setembro, a Vila Praia de Âncora, foi muito participado e 

correu bem. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- No item “Cultura” - No dia 5 de outubro está agendada a apresentação do Boletim 

Informativo na Casa da Aldeia, Avanca, às 18:00h. O primeiro Boletim Informativo reporta-

se aos primeiros meses deste ano de 2018. O Presidente da Junta apelou a que todos estejam 

presentes. O Boletim permite mostrar o que se realiza e permite críticas. Cada Boletim terá a 

história de uma coletividade, por ordem de antiguidade - o primeiro traz a história da 

Associação Atlética de Avanca. Destacou a 1ª edição do Concurso de Fotografia da Junta de 

Freguesia com a participação de onze concorrentes, que, para além da parte técnica, ocupou 

os jovens participantes; o júri foi constituído por três elementos - fotógrafo Tó Zé Nunes, de 

Avanca; um Membro da Assembleia de Freguesia, Joana Amaral; um elemento de Aveiro. --- 

---- Lembrou o Orçamento Participativo cuja votação se pode fazer presencialmente, na Junta 

de Freguesia, no dia 27 de setembro entre as 18 e as 22 horas. ------------------------------------- 

---- Informou que começaram as obras de alargamento e colocação de “tapete” na Rua do 

Casal, após acordo com um morador que cedeu terreno. --------------------------------------------- 

---- Lembrou que a Assembleia Municipal de Estarreja se realiza no dia 28 de setembro. ----- 

Foi solicitado à Junta de Freguesia a cedência do espaço na Praça Júlio Neves à escola 

“Dance Dream” para animação da noite do Halloween. ---------------------------------------------- 

---- Está prevista uma “Desfolhada à Moda Antiga”, na mesma Praça, no dia 6 de outubro, 

promovida pela Confraria da Broa de Avanca. -------------------------------------------------------- 

---- Quanto ao Director da ACES do Baixo Vouga, Dr. Pedro Almeida, pondera solicitar que 

se realize uma palestra, dirigida nomeadamente aos mais idosos, mas também espera que 

venham as notícias que se desejam, relativamente à intervenção na Unidade de Saúde da 

Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Informou que o Coveiro da freguesia, Sr. João Carvalho, pediu licença sem vencimento 

por onze meses por assuntos pessoais. ------------------------------------------------------------------ 

---- O Deputado Raul Oliveira perguntou se há um substituto e se é pago pela Junta. ---------- 

---- O Presidente informou que o serviço está assegurado de forma muito “profissional” pelo 

coveiro do cemitério de Beduído, cujo trabalho no cemitério de Avanca é suportado por esta 

Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Em relação ao item “Associativismo” a Deputada Lurdes Pinho, referindo-se 
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especificamente aos subsídios monetários de apoio às coletividades/associações, considerou 

que o subsídio atribuído ao “Bike Polo” - 100 euros - é manifestamente pouco para quem vai 

ao campeonato europeu a representar Avanca, comparando com outras associações, que 

recebem mais para iniciativas locais - caso da ARCAL (Associação Recreativa e Cultural de 

Água Levada). Na sua opinião o Regulamento que está proposto seria importante em prol da 

transparência dos critérios da atribuição dos referidos subsídios. ----------------------------------- 

---- O Presidente da Junta referiu que a ARCAL tem desenvolvido um trabalho de agregação 

das pessoas de uma zona “esquecida” da Freguesia. Quanto ao Bike Polo, vai apenas um 

elemento do grupo a Itália. Há critérios de atribuição de subsídios e também há limitações 

orçamentais a ter em conta. ------------------------------------------------------------------------------- 

---- A mesma Deputada, referindo-se ao item “Limpeza Pública”, e à comunicação da falta de 

limpeza na EN 224-2 à Infra Estruturas de Portugal, perguntou a quem compete a limpeza do 

espaço em frente aos restaurantes na EN 109 - Huíla, Moisés dos leitões. ------------------------ 

---- O Presidente informou que já apelou à Infra Estruturas de Portugal para que aquele 

espaço de acesso e passagem junto aos restaurantes fosse reparado, já que, no estado atual, 

prejudica o próprio acesso da restauração - mas nada tem sido feito. A Junta de Freguesia tem 

enviado vários emails, sem resposta; fica com dificuldades em avançar com outras ações, 

correndo inclusive o risco de sofrer coimas, se houver intervenções nas estradas e espaços 

que sejam da dependência daquela Entidade. ---------------------------------------------------------- 

---- Relativamente ao item da “Cultura” e ao lançamento do Boletim Autárquico, o Deputado 

João Tavares, (PS-Partido Socialista) perguntou como será feita a distribuição à população. O 

Presidente informou que a distribuição será gratuita e feita pelo Correio (CTT). O mesmo 

Deputado considerou importante dar a conhecer o que foi feito, e sugeriu que também se 

possa divulgar o que será feito no futuro, através da calendarização de iniciativas 

programadas, bem como das Assembleias de Freguesia, dando a conhecer o que está 

planeado e motivando as pessoas a envolver-se nas atividades. ------------------------------------- 

---- O Presidente respondeu que a Junta de Freguesia pode estar condicionada para anunciar 

eventos “a priori”, contando, entretanto, com as sugestões de todos os elementos da 

Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Deputado João Tavares reforçou a importância de se publicarem algumas atividades 

planeadas, inclusive, por exemplo, eventuais candidaturas públicas, promovendo maior 
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divulgação, mais participação e mais sucesso. --------------------------------------------------------- 

---- O Secretário da Junta disse que pode ser precoce discutir o Boletim Informativo antes de 

o apresentar; por outro lado, a divulgação é muito subjetiva, dado que existe informação por 

todos os locais públicos, mas não se lê, ou é esquecida quando é muito antecipada, ou seja, a 

divulgação precoce também pode não ser eficaz; de qualquer modo afirmou que o Executivo 

está aberto a sugestões. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---- A Deputada Lurdes Pinho comentou que o Presidente lamenta o peso de ações de âmbito 

social, focando uma situação de interligação entre instituições de cariz social, mas, por outro 

lado, nas Opções do Plano define as situações de cariz social como uma prioridade. 

---- O Presidente respondeu que nem sempre as técnicas de ação Social desenvolvem 

devidamente o trabalho que lhes compete. ------------------------------------------------------------- 

---- A Tesoureira da Junta comentou que há instituições que estão de costas voltadas. ---------- 

---- O Presidente da Mesa interveio dizendo que há entidades que estarão prestes a encerrar, e 

que só estão a gastar verbas. ------------------------------------------------------------------------------ 

---- Ponto 3 - Período de intervenção aberto ao público - Não houve intervenções. -------------- 

---- Ponto 5 - Período da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------  

---- Ponto 6 - Análise do encerramento da Caixa Geral de Depósitos - Agência de Avanca -  

dado que a Deputada Lurdes Pinho pretendia ausentar-se neste ponto, alegando conflito de 

interesses, foi aceite pela Assembleia passá-lo para final da reunião. ------------------------------ 

---- Ponto 7 - Proposta de Regulamento de atribuição de Cheque Veterinário da Junta de 

Freguesia de Avanca (Anexo II) - O Presidente da Junta informou que a Junta de Freguesia 

vai recorrer ao sistema informático para saber quem tem canídeos e gatídeos de estimação, 

inquirindo sobre licenças, vacinas, - evitando que seja a GNR a identificar situações de 

contra-ordenação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Surgiu a oportunidade de fazer uma candidatura, que foi aceite, para atribuição de ajudas 

às pessoas com dificuldades para custear intervenções necessárias aos seus canídeos e 

gatídeos, em protocolo com duas clínicas veterinárias. ----------------------------------------------- 

---- É uma situação única no país - a Junta de Freguesia de Avanca é a única que aderiu a este 

projeto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Secretário do Executivo salientou que é um incentivo para que as pessoas carenciadas - 

que obrigatoriamente façam prova disso - cuidem dos seus animais. Também pode evitar que 
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abandonem os animais por não poderem cuidá-los, podendo ainda ser resgatados alguns 

animais da rua. Se houver uma adoção num canil o acesso ao cheque veterinário é imediato. - 

---- O Presidente da Assembleia alertou para os montantes dos procedimentos cirúrgicos e 

considerou ser de acautelar os valores máximos a atribuir. ------------------------------------------ 

---- O Presidente da Junta esclareceu que é a Ordem dos Veterinários que determina esses 

valores e que é a Ordem que paga aos veterinários. --------------------------------------------------- 

---- A Deputada Sarah Almeida entende que esta é uma ajuda de custo relativamente ao total 

do procedimento feito aos animais. ---------------------------------------------------------------------- 

---- A Tesoureira do Executivo esclareceu que este documento permite definir as famílias 

carenciadas que poderão beneficiar da ajuda; o protocolo define tudo o resto. ------------------- 

---- O Deputado António Oliveira (Coligação PSD/CDS-PP), perguntou se existe alguma 

plataforma com registo de animais abandonados em Avanca. --------------------------------------- 

---- O Presidente respondeu que não é conhecido o número exato. --------------------------------- 

---- A Deputada Lurdes Pinho perguntou qual a previsão orçamental para este assunto. -------- 

---- A Tesoureira respondeu que ainda não existe um valor previsto. ------------------------------ 

---- O Presidente acrescentou que este documento pretende identificar números de animais, os 

seus registos, etc. Terá que ser analisado para outras definições. ----------------------------------- 

---- O Presidente da Assembleia pôs o documento à votação, sendo aprovado por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Ponto 8 - Proposta de Regulamento de utilização dos espaços da Junta de Freguesia de 

Avanca (Anexo III) - O Presidente da Junta explicou que há muitos e diversos pedidos de 

utilização dos espaços: Salão Nobre, Escola de Água Levada, Biblioteca. A escola de Água 

Levada está ocupada por Associações e é solicitada para festas, reuniões. Surgiu a 

necessidade de regulamentar a utilização dos vários espaços para disciplinar e zelar pelos 

espaços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- O Deputado Matias Guimarães indagou sobre o espaço no edifício sede da Junta de 

Freguesia, que está fechado, e que era destinado à Columbófila de Avanca. ---------------------- 

---- A Tesoureira do Executivo esclareceu que, em termos fiscais, a Columbófila da Avanca 

não fechou a sua atividade. ------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Secretário do Executivo acrescentou que esse é um assunto que precisa de ser 

resolvido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O Presidente da Assembleia sugeriu, se fosse possível, a transferência da Columbófila 

para o espaço livre da casa do Beco dos Ferroviários, junto à estação da CP, em Avanca. ----- 

---- A Tesoureira sugeriu que, no artº 1º, alínea 2, na segunda linha, após demais entidades se 

deve acrescentar sem fins lucrativos. -------------------------------------------------------------------- 

---- A Deputada Patrícia Bastos propôs que se altere o título para Regulamento da Utilização 

dos Espaços da Junta de Freguesia de Avanca. -------------------------------------------------------- 

---- Posto à votação, o Documento foi aprovado por unanimidade. -------------------------------- 

---- A partir da análise constante do ponto 6 - encerramento da Caixa Geral de Depósitos -

Agência de Avanca, retirou-se a Deputada Lurdes Pinho da Coligação PSD/CDS-PP, 

alegando conflito de interesses, por se tratar da sua entidade patronal. ---------------------------- 

---- O Presidente disse que nas duas ocasiões em que foi à Agência da CGD em Estarreja, 

demorou muito tempo para ser atendido e que como ele, estavam lá muitas pessoas de 

Avanca. Assumiu que há conversações com outra entidade bancária com probabilidade de vir 

para Avanca, sem estarem ainda definidos a forma, o local e o horário de funcionamento. ----- 

---- O Secretário do Executivo disse que há muitos utentes e não há dinheiro; fazia falta um 

ATM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Deputado António Oliveira perguntou se já foi pensado colocar o Multibanco do 

Continente acessível ao exterior. Também disse que não havendo dinheiro acessível em 

Avanca, as pessoas deslocam-se a outros locais, acabam por consumir fora e a Freguesia de 

Avanca corre o risco de passar a ser apenas um dormitório. ----------------------------------------- 

---- Nada mais havendo a tratar a Assembleia foi dada por terminada às vinte e três horas, da 

qual se lavra esta ato, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente da 

Assembleia e por mim que a secretariei. ---------------------------------------------------------------- 

Avanca 25 de setembro de 2018 ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

  

  


