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

-----------------------------------DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018------------------------------------ 

---- Aos dez dias do mês de dezembro do ano de 2018 reuniu a Assembleia de Freguesia de 

Avanca, pelas vinte e uma horas, no salão nobre do edifício sede da Junta de Freguesia de 

Avanca, em conformidade com o disposto no n.º 1 do Artigo 45º do Decreto-Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, 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 n.º(s) 2 e 5 da Assembleia de Freguesia; ------------------------- 

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

6. - Discussão e Votação das Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2019 sob proposta 

do Executivo da Junta de Freguesia; -------------------------------------------------------------------- 

7. - Eleição de um Membro da Assembleia de Freguesia para integrar o júri de atribuição da 

Bolsa de Estudo ao Ensino Superior; -------------------------------------------------------------------- 

8. - Eleição de um Membro da Assembleia de Freguesia para integrar o júri de atribuição de 

habitação Social; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. - Discussão e Votação da "Adenda" aos Contratos Interadministrativos de delegação de 

competências celebrados entre o Município de Estarreja e a Junta de Freguesia de Avanca. --- 

10. Regulamento Associativo - Constituição da Comissão para sua elaboração. ------------------ 

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

foi entregue na Mesa um requerimento a solicitar a substituição do Membro da Assembleia 

Sr. João Tavares, pelo Sr. José Mortágua, do PS - Partido Socialista, a qual foi aceite.---------- 

---- Ponto 1 - período antes da ordem do dia, não houve intervenções. ---------------------------- 

----Ponto 2 - Informações do Presidente do Executivo (Anexo I - entregue com a 

Convocatória). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Para além da informação escrita previamente entregue, o Presidente da Junta informou 

que teve uma reunião com elementos dos CTT, em 23 de novembro, e outra apenas com o Sr. 

Francisco Castelo Branco, em representação dos CTT, com o qual havia trocado alguns 
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emails; informou que há um estabelecimento na Rua Dr. Egas Moniz interessado em ter o 

posto dos CTT; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Relativamente ao documento "Informações Gerais", o Presidente destacou alguns 

assuntos: Referiu uma valeta que foi estreitada e que ganhou algum espaço para os carros - na 

Rua Dr. António Duarte de Oliveira, próximo do Acesso à EN 109; também foi cortada uma 

árvore que ameaçava perigo, na Rua da Areia; a Ascendi iniciou trabalhos na Gareta; foram 

atribuídos os prémios Dr. António Duarte de Oliveira a três alunos, com cheques no valor de 

cento e cinquenta euros por aluno e um "voucher" de cinquenta euros para cada aluno usar 

nas papelarias locais; somos uma terra com muitos imigrantes e a Junta de Freguesia é 

parceira da Esta Integra - a qual se destina a apoiar minorias - nesse sentido foi oferecido um 

lanche a uma família do Nepal, que vive em Avanca e trabalha em Pardilhó, como forma de 

se integrarem e de conviverem; no domingo, dia dois de Dezembro, houve um peditório para 

os Bombeiros de Estarreja, com a colaboração de alguns elementos do Executivo; no dia sete 

houve a festa do Esta Integra e a segunda sessão de Yoga para crianças do ensino pré-escolar; 

foram enviados os convites para a Ceia de Natal; no domingo, dia nove, o Presidente 

participou na celebração do décimo quarto aniversário da elevação de Pardilhó a Vila - 

estando também presentes dois elementos da Assembleia de Freguesia; convidou todos os 

presentes a participarem na caminhada solidária no domingo, dia dezasseis, cuja receita 

reverte a favor dos Bombeiros Voluntários de Estarreja. --------------------------------------------- 

---- O Presidente da Mesa deu a palavra para eventuais questões.----------------------------------- 

---- A Deputada Lurdes Pinho (Coligação PSD/CDS-PP) sobre o tema CTT, perguntou se 

houve alguma definição na reunião de 27 de novembro. --------------------------------------------- 

---- O Presidente da Junta disse que não houve definição; da parte dos CTT havia interesse 

em saber se havia alguma proposta da parte da Junta. ------------------------------------------------ 

---- A mesma Deputada insistiu perguntando se a Junta quer ou não tomar o serviço dos CTT. 

O Presidente disse que a Junta estava e está disponível para o serviço dos CTT, dependendo 

das condições - condições estas que nunca lhe foram dadas a conhecer; -------------------------- 

---- A Deputada contrapôs que, não havendo proposta, não se sabe se uma eventual proposta 

seria aceitável e quais os valores; acrescentou que, habitualmente o serviço feito pela Junta é 

melhor e mais completo do que feito por privados; --------------------------------------------------- 

---- O Secretário do Executivo referiu que os CTT garantiram que só fecham a loja quando 
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tiverem um "posto" com todos os serviços, à exceção dos Certificados de Aforro; -------------- 

---- A Tesoureira informou que já foi pedido que façam uma proposta por escrito, mas os 

CTT recusam-se a fazê-lo; -------------------------------------------------------------------------------- 

---- A mesma Deputada disse que foi demonstrado na Assembleia extraordinária (de 26 de 

novembro) que, em último recurso, a Junta teria que assumir o serviço, mas que o Presidente 

disse claramente que não concordava; ------------------------------------------------------------------ 

---- O Presidente da Assembleia opinou que os CTT não querem que a Junta assuma, porque 

não querem pagar a uma pessoa para prestar o serviço; há exemplos negativos de 

compromissos assumidos pela Junta de Freguesia (por exemplo Salreu), onde os CTT 

deixaram de pagar há três meses; a Junta de Avanca tem tido posições muito claras e está a 

ser feito o que se decidiu na referida Assembleia extraordinária; as pessoas dos CTT não se 

comprometem por escrito; -------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Tesoureira afirmou que o responsável dos CTT tem tido atitudes de grande arrogância; 

referiu inclusivamente a reação do responsável, ao tomar conhecimento do abaixo-assinado 

em curso, dizendo "quanto mais barulho fizerem, mais força nos dão para fechar…" ----------- 

----O Presidente da Junta informou que há Juntas de Freguesia que estão a retirar dinheiro do 

erário público para pagar pensões, etc.; ----------------------------------------------------------------- 

---- A mesma Deputada Lurdes Pinho, opinou que a Junta deve assumir o serviço para defesa 

dos mais frágeis; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Mesa disse que, os CTT são um serviço público, e não devia ter sido 

privatizado, mas, sendo privado, não deve ser a Junta a financiar os lucros dos CTT que só 

estão a ver o lucro da renda do espaço e do ordenado do funcionário; a Junta mostrou a sua 

posição e os CTT não querem negociar. ---------------------------------------------------------------- 

---- A Deputada Lurdes Pinho (Coligação PSD/CDS-PP) quis saber o ponto de situação da 

entidade bancária que foi referida como estando interessada em vir para Avanca; --------------- 

---- O Presidente da Junta informou que o processo está a avançar e que há um espaço 

disponível. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Deputado Aníbal Teixeira (PS - Partido Socialista) ainda relativamente ao assunto 

CTT, disse que a Junta de Freguesia defendeu os interesses da população de Avanca, e não 

houve ninguém que dissesse para a Junta tomar conta do processo (na Assembleia 

extraordinária); disse ainda que, se houver uma casa comercial que aceite os CTT, pode haver 
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problemas para a própria casa comercial; referiu que há vários exemplos negativos, e citou o 

caso de uma casa comercial que cedeu espaço para funcionamento dos CTT, acabou por 

sofrer desvio de uma quantia avultada, por parte de alguém dessa casa comercial, tendo sido 

suspenso o respetivo serviço à comunidade. ----------------------------------------------------------- 

---- O Deputado Raul Oliveira (PCP - Partido Comunista Português) sugeriu que se falasse de 

Avanca e não de outros casos; acrescentou que é contra a abertura dos CTT na Junta de 

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

----Ponto 3 - Período de intervenção aberto ao público, sem intervenções. ------------------------ 

----Ponto 4 - Leitura e aprovação das atas n.º(s) 2 e 5 da Assembleia de Freguesia: ------------- 

--- -A ata nº 2 da Reunião Extraordinária de vinte e um de Junho de 2018 foi aprovada com 

doze votos a favor e uma abstenção da Deputada Lurdes Pinho da Coligação PSD/CDS-PP, 

ausente na referida Reunião; ----------------------------------------------------------------------------- 

---- A ata nº 5 da Reunião Ordinária de 25 de setembro foi aprovada com onze votos a favor e 

duas abstenções dos Deputados José Augusto da Coligação PSD/CDS-PP, e Aníbal Teixeira 

do PS - Partido Socialista, ausentes na referida Reunião.  --------------------------------- 

----Ponto 5 - Período da ordem do dia, sem intervenções. ------------------------------------------- 

----Ponto 6 - Discussão e Votação das Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2019, sob 

proposta do Executivo da Junta de Freguesia (Anexo II - entregue com Convocatória). -------- 

---- O Presidente da Junta dirigiu-se à Assembleia dizendo que está tudo claramente 

explicado no documento; trata-se de um Orçamento equilibrado, elaborado com rigor, ainda 

que com alguma ambição. -------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Mesa deu a palavra aos Deputados. --------------------------------------------- 

---- A Deputada Lurdes Pinho (Coligação PSD/CDS-PP) referiu que nos Anexos do 

Orçamento existe uma verba de quatrocentos mil euros em depósito a prazo, concluindo que 

cento e cinquenta mil euros foram utilizados e que não lhe parece que o dinheiro tenha sido 

utilizado a favor dos pobres, como considera que o testador destinou; ----------------------------- 

---- O Presidente da Junta perguntou como é que a Deputada chegou à conclusão do valor dos 

gastos; informou que cinquenta mil euros foram doados ao Lar e Unidade de Cuidados 

Continuados do Centro Paroquial, houve despesas superiores a cinquenta mil euros com o 

processo da transação, e foram pagas despesas relativas à habitação social; o valor líquido da 

venda era de quinhentos e cinquenta mil euros, sendo a diferença de cento e cinquenta mil 
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euros; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A mesma Deputada insistiu que não usaram o dinheiro para o fim que o testador lhe 

destinou; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Junta objetou que a vontade do testador era proporcionar o melhor aos 

pobres que trabalham, e à comunidade em geral; ----------------------------------------------------- 

---- A Tesoureira explicou que não é altura de prestar contas, o que será feito no momento 

próprio; no entanto adiantou que foram recuperadas habitações e pagas dívidas de casas de 

habitação social; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A mesma Deputada referindo-se às Grandes Opções do Plano, no capítulo Acão Social, 

considerou que a feira social - sub-capítulo Objetivos para 2019 - é um objetivo do plano 

anterior; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- O Presidente da Junta esclareceu que o Executivo está permanentemente confrontado 

com problemas de ordem social; ------------------------------------------------------------------------- 

---- A mesma Deputada, relativamente ao Associativismo - sub-capítulo Objetivos para 2019 

- considerou o projeto "Criança Dinâmica" como interessante, mas que também se deve 

pensar na Cultura e na Escola de Artes, e nas crianças que lá aprendem; em relação ao 

Cemitério e à intenção de criar um posto de atendimento no cemitério, não concordou, porque 

a Junta está mesmo em frente ao cemitério; na sua opinião é criar mais um encargo; e 

perguntou se tencionam colocar um acesso junto à escadaria por causa da acessibilidade; ----- 

---- O Presidente da Junta respondeu que essa é uma opção do Executivo da Junta; ------------- 

---- O Secretário esclareceu que não se duplicam encargos; anteriormente havia problemas 

que eram resolvidos na hora, no próprio cemitério, pelo coveiro; atualmente não há coveiro 

permanente, pelo que a ideia é ter no cemitério uma pessoa alguns dias, durante algumas 

horas, para dar apoio às pessoas com maior dificuldade em se deslocarem até à Junta, em 

casos pontuais. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Deputado Aníbal Teixeira, referindo-se ao capítulo Resumo das Receitas e ao item 

Rendimentos da Propriedade, lembrou que a Junta tem uma conta na Caixa Geral de 

Depósitos que deve ser retirada, conforme foi assumido pelo Executivo aquando do 

encerramento da agência em Avanca; ------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Junta respondeu que, quando chegar a devida altura, isto é, quando 

acabar o prazo do depósito, a conta será retirada. ----------------------------------------------------- 
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---- O mesmo Deputado felicitou a Junta pela utilização das quadras do "Marques Sardinha", 

que assim pode ser lido por muita gente; também referiu que há uns anos se falava num plano 

para o Parque do Gonde e perguntou se essa ideia "morreu"; --------------------------------------- 

---- O Presidente informou que a ideia não morreu, mas há que conseguir os espaços, há 

alguns contactos, é preciso comprar os terrenos e o Parque seria um bom investimento para a 

freguesia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Mesa disse que viu um projeto que foi apresentado, em que haveria a 

hipótese até de mudar o mercado para o Parque, além de ser uma zona de lazer e de espaço 

para a festa de Santa Marinha.---------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Mesa alertou ainda que Avanca tem as ruas muito mal iluminadas e até 

perigosas, embora esse facto não seja da responsabilidade da Junta de Freguesia. --------------- 

Sem mais intervenções, foi posto à votação em conjunto o Orçamento e Plano para 2019, que 

foram aprovados por oito votos a favor e cinco abstenções - estas dos quatro elementos da 

Coligação PSD/CDS-PP e do elemento do PCP-Partido Comunista Português. ------------------ 

---- No Ponto 7 - Eleição de um Membro da Assembleia de Freguesia para integrar o júri de 

atribuição da Bolsa de Estudo ao Ensino Superior. --------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Mesa perguntou se alguém se oferecia para o efeito, tendo surgido duas 

propostas, da parte do Deputado José Augusto (Coligação PSD/CDS-PP) e da Deputada 

Joana Amaro (PS - Partido Socialista); ficou aceite consensualmente a integração destes dois 

elementos no júri de atribuição da Bolsa de Estudo referida. ---------------------------------------- 

---- Ponto 8 - Eleição de um Membro da Assembleia de Freguesia para integrar o júri de 

atribuição de Habitação Social.--------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente sugeriu que alguém se oferecesse para o efeito, tendo-se proposto a 

Deputada Lurdes Pinho (Coligação PSD/CDS-PP) e a Deputada Joana Amaro (PS - Partido 

Socialista) sendo consensualmente aceite entre a Assembleia e o Executivo, a integração 

destes dois elementos no respetivo júri - o qual integra três elementos do Executivo. -------- 

Ponto 9 - Discussão e Votação da "Adenda" aos Contratos Interadministrativos de delegação 

de competências celebrados entre o Município de Estarreja e a Junta de Freguesia de Avanca 

(Anexo III - entregue com a Convocatória). ----------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Junta informou que há duas rubricas que não estavam delegadas: a 

Construção do muro na Travessa do Gonde, e a Reparação e conservação do Lavadouro da 
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Gareta - pág. 01. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Deputado Aníbal Teixeira perguntou quais os valores para o Caminho Florestal - 

Antigo Campo de Futebol; -------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente informou que os valores são estabelecidos pelo Município; informou ainda 

que vai haver um acréscimo de transferências nomeadamente para ruas que exigem um 

trabalho técnico mais especializado. -------------------------------------------------------------------- 

---- O documento foi posto à votação, sendo aprovado por unanimidade. ------------------------- 

---- Ponto 10 - Regulamento Associativo - Constituição da Comissão para sua elaboração. ---- 

---- O Presidente da Mesa esclareceu que se trata da criação de uma Comissão para, 

juntamente com a Junta de Freguesia, elaborar um Regulamento; é uma atividade do 

Executivo da Junta, e o Presidente da Mesa propôs que haja um elemento de cada partido 

para além dos elementos do Executivo. Foram propostos os Deputados Aníbal Teixeira (PS - 

Partido Socialista), António Oliveira (Coligação PSD/CDS-PP) e Raúl Oliveira (PCP - 

Partido Comunista Português), os quais foram consensualmente aceites para integrarem a 

referida Comissão. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Deputado Raul Oliveira informou que tem um problema de saúde que pode 

condicionar a sua presença nas reuniões; --------------------------------------------------------------- 

---- A Tesoureira da Junta informou que não concorda com a elaboração do Regulamento que 

vai gerar mais um encargo financeiro, e assim não tomará parte na Comissão; ------------------- 

---- O Presidente da Junta considerou que se deve formar uma Comissão e logo se vê a que 

resultados pode chegar; ----------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Mesa opinou que a elaboração de regras é positiva, até para o próprio 

funcionamento e/ou defesa da Junta, e que o Executivo deve fazer parte da Comissão. --------- 

---- O Presidente da Junta concordou que se forme a Comissão. ------------------------------------ 

---- Nada mais havendo a acrescentar o Presidente da Mesa deu por terminada a Reunião às 

vinte e duas horas e quinze minutos, da qual será lavrada ata que depois de lida e aprovada 

será assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia e por mim, que a secretariei. ------------- 
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