9ª INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
(22/09/2015 a 14/12/2015)
De acordo com a alínea v), do nº 1, do artº 18º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, envio ao digníssimo
Presidente da Assembleia de Freguesia de Avintes, para conforme a alínea e), do nº 2, do artº 9º da mesma
Lei, “Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de
freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira”.



Obras e pavimentação de ruas (por administração direta da Junta de Freguesia)
Requalificação dos tanques e fontanários: ao longo deste período procedeu-se à beneficiação dos
tanques e fontanário da rua de Souto Fiães, tanque de Pousada, tanque de Soutulho, tanque das
Fontainhas e tanque do Outeiro.
Arranjo de pavimentos: foram realizados arranjos de pavimento a betuminoso e betão em algumas
partes das ruas da Fonte da Cal, Além do Ribeiro, Padrão, tanque de Pousada, da Devesa, dos
Sapateiros e Miguel Bombarda.
Foram igualmente arranjados a paralelos, parte das ruas Miguel Bombarda, Central de Campos e Rio
de Azenhas.
Requalificação e construção de passeios: foram arranjados passeios na rua da Cunha (junto ao
Parque Biológico) e está a ser construído o passeio entre a sede dos Plebeus Avintenses e a Garagem
da MGC – Transportes, sendo o material fornecido pela Câmara de Gaia. Esta construção de passeios
vai continuar na rua 5 de Outubro, com o apoio do material por parte da Câmara, desde o Largo do
Palheirinho até ao café Broinha de Mel.
Alargamento da rua da Fontiela: com a cedência gratuita do terreno por parte dos proprietários, a
Junta de Freguesia procedeu ao alargamento de uma parte da rua da Fontiela.
Cemitério: procedeu-se a arranjos de partes do pavimento das ruas do cemitério, caiou-se muros



Jardins e Ambiente
Durante este período foi feita a manutenção de todos os espaços ajardinados da Freguesia
Procedeu-se igualmente à limpeza de sarjetas.
Foram ainda realizadas limpezas e manutenção em todos os espaços ajardinados e
logradouros das escolas do 1º ciclo de Avintes.



Câmara Municipal de Gaia
Por administração direta da Câmara de Gaia continuam os trabalhos de requalificação do início da
rua do Padrão Vermelho, com a construção de passeios e de um espaço ajardinado. Irá seguir-se, no
início de Janeiro, a pavimentação da rua por adjudicação da obra por parte da Junta de Freguesia na
sequência de um protocolo com a Câmara.
Está igualmente a decorrer o alargamento da rua e travessa do Casal, mais uma obra que contou
com a cedência gratuita do terreno por parte do proprietário.
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Roteiro de Investimento e Coesão
Com a presença do Sr. Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, do Vice-presidente,
Patrocínio Azevedo, e do Presidente da Assembleia Municipal, Albino Almeida, decorreu no dia 3 de
Dezembro no Salão Nobre da Junta de Freguesia a cerimónia de assinatura dos contratos
interadministrativos entre a Câmara Municipal de Gaia e Junta de Freguesia de Avintes para as obras
de reabilitação do Areinho de Avintes (projeto Encostas do Douro) e da rua da Escola Central (troço
Ara - Gândara).
Obras orçadas em cerca de um milhão e duzentos mil euros e a serem iniciadas 2016.
Plano de Atividade e Orçamento Municipal:
Os principais investimentos inscritos no Plano e Orçamento Camarário para 2016, são o Pavilhão
Municipal, as Encostas do Douro no Areinho e a III fase da rua da Escola Central.



Ação Social e Saúde e Proteção Civil
Realizaram-se ao longo deste período duas reuniões da Comissão Social da Freguesia, tendo numa
delas sido apresentado um diagnóstico social da freguesia, elaborado pela nossa psicóloga estagiária.
A Junta de Freguesia recebeu nova associação criada na freguesia Unidos na Esperança e esteve
igualmente reunida com o Centro Social Mário Mendes da Costa.
A nossa psicóloga estagiária continua a fazer consultas de psicologia a pessoas necessitadas e
desempregadas e está igualmente a colaborar com o Agrupamento de Escolas, dando apoio aos
alunos das escolas de Avintes.
O GIP continua a receber desempregados e a dar apoio social e encaminhamento a pessoas
carenciadas.
Continuamos a apoiar cerca de 50 utentes das refeições da Cantina Social, apoio na compra de
medicamentos e de compra de óculos, neste ultimo caso com o apoio da Óptica Central de Avintes.
Na sequência de um pedido de uma mãe de um aluno da escola Adriano Correia de Oliveira, a Junta
de Freguesia comprou e ofereceu a esta escola dois bancos e dois apoios para os alunos com
deficiência poderem tomar banho nos balneários do pavilhão da escola.
Assinamos um contrato de execução para apoio às atividades de socorro e proteção civil:
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Avintes - Apoio à aquisição de fatos de
proteção individual para aumentar o nível de segurança dos seus bombeiros - 1000€;



Educação e Formação
No âmbito do protocolo assinado já efetuamos o pagamento da verba para as escolas de Avintes
para a compra de material de limpeza e expediente, relativa ao primeiro trimestre, sendo o valor de
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100 Euros ano por cada sala. Este ano letivo são no total 31 salas de aula nas 4 escolas de Avintes.
Incluímos este ano também o apoio à sala dos alunos com Necessidades Educativas Especiais.
Prémio de Mérito Escolar
Decorreu a 27 de Novembro no auditório da Escola Fernando Guedes, a cerimónia de entrega do
Prémio de Mérito Escolar (um vale no montante de 25€ para aquisição de livros ou material escolar
nas papelarias Arco Íris e Sofia) a 76 alunos que se distinguiram no Quadro de Excelência ou Valor do
Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, naturais ou residentes em Avintes.
A cerimónia contou com a atuação da Tuna Pitagórica da União Académica de Avintes e com a
presença do representante do Presidente e da Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Gaia,
José Oliveira, do Diretor do Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, Sérgio Afonso, de elementos do
Conselho Geral do Agrupamento, Coordenadoras das Escolas Básicas da Freguesia, representantes
das Associações de Pais, pais, alunos e familiares.
Reunião com as Associações de Pais das escolas de Avintes
Realizou-se no dia 4 de Novembro a primeira reunião do ano letivo 2015/16 entre a Junta de
Freguesia e as associações de pais das escolas de Avintes, tendo contado ainda com a presença do Sr.
Diretor do Agrupamento de Escolas, Prof. Sérgio Afonso, do representante da Abrigo Seguro, IPSS
que em Avintes gere o programa Gai@prende+, e do representante da Fundação Joaquim Oliveira
Lopes.
Festa de Natal para os alunos da Escolas de Avintes
A Junta de Freguesia protocolou com a Ilha Mágica um apoio para que esta associação realizasse
espetáculos de Natal na Fundação Joaquim Oliveira Lopes (2), Escola Fernando Guedes (3), Escola do
Magarão (1), Escola de Aldeia (1) e Escola de Cabanões (1).
Desta forma apoiamos uma associação local e simultaneamente oferecemos uma Festa de Natal para
as nossas crianças.



Juventude e Desporto
Realizou-se neste período uma reunião do Conselho da Juventude.
Estivemos presentes numa reunião de balanço dos Jogos Juvenis 2015 e início da preparação dos
Jogos Juvenis de 2016.
Estamos, em colaboração com a Fundação Joaquim Oliveira Lopes, a procurar conseguir um estágio
profissional na área do desporto e educação física para nos apoiar nestas atividades.
Assinamos contratos de execução para apoio a atividades desportivas:
Associação Recreativa Restauradores Avintenses - Apoio à compra de um barco para canoagem 1250€, e apoio à aquisição do equipamento desportivo para a equipa de Futsal de Benjamins Femininos 330€;
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Clube de Atletismo de Avintes - Apoio à participação no campeonato nacional de masters de pista ao ar
livre - 300€;
Futebol Clube de Avintes - Apoio ao funcionamento do campo de jogos das camadas jovens - 1000€,



Cultura e outros eventos
A Junta de Freguesia apoiou e colaborou com o iNstantes – Festival Internacional de Fotografia de
Avintes.
Assinamos contratos de execução para apoio a atividades culturais:
Associação Abientes - Apoio à realização de 4 espetáculos na Festa da Broa de 2015 - 1000€;
Associação Cultural e Musical de Avintes - Apoio à compra de equipamentos de som e luz - 1000€;
Associação "Os Plebeus Avintenses" - Apoio à compra de equipamentos de som e luz para o seu
auditório - 1000€;
Clube Recreativo Avintense - Apoio ao 19º Concurso das Quadras à Broa de Avintes - 575€;
Confraria da Broa de Avintes - Apoio à realização da 19ª Cerimónia de Insigniação de Novos
Borunários - 500€;
Grupo de Mérito Dramático Avintense - Apoio à edição do Livro Comemorativo do Centenário 600€.



Campanha Neste Natal Compre Local
No âmbito do apoio às atividades económicas a Junta de Freguesia organizou uma campanha para
que os avintenses façam compras e utilizem os serviços locais.
Todas as pessoas que fizerem compras nas lojas aderentes à nossa iniciativa, habilitam-se a ganhar
prémios, como por exemplo, viagens de barco no Rio Douro, entradas nos parques Zoo Santo Inácio
e Biológico, etc.
A iniciativa foi um sucesso tendo aderido 66 empresas.



Implementação das Alterações de Trânsito no Âmbito do Estudo Rodoviário
Após o estudo elaborado pela Junta de Freguesia com a colaboração de vários técnicos avintenses e
da análise e aprovação pelos técnicos da Câmara foram implementadas várias alterações de
circulação de trânsito e sinalização em várias ruas de Avintes.
Estamos agora na fase de monotorização destas alterações para que, se eventualmente se vier a
verificar necessário, se proceder a alguns ajustes.



Outras Atividades
Eleições Legislativas:
Decorreram com total normalidade nada havendo de significativo a salientar.
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O Natal em Avintes
Com a colaboração dos alunos das Escolas Básicas de Avintes, da Fundação Joaquim Oliveira Lopes,
Abrigo Seguro, Centro Social Mário Mendes da Costa e Centro de Convívio Dr. Adelino Gomes, está
desde 7 de Dezembro pronta e devidamente iluminada a nossa árvore de Natal.
Foram igualmente colocados arcos de Boas Festas na Rotunda da EN222, Aldeia Nova, Espinhaço e
junto da Etar do Febros, bem como iluminada a fachada do edifício da Junta de Freguesia
Irá realizar-se no próximo fim-de-semana, diversas iniciativas de âmbito natalício e de apoio às
atividades económicas, com um passeio noturno de bicicleta, uma feira/mostra de artesanato,
presépio ao vivo e a presença do Pai Natal.
Apoio ao Comércio Local
Assinamos 2 protocolos com as papelarias de Avintes, Arco Íris e Sofia, para o fornecimento por estas
de material escolar e livros, aos alunos que receberam o vale de 25 Euros do prémio de mérito
escolar.
Os alunos apresentam o vale e as papelarias fornecem o material e depois recebem o pagamento por
parte da Junta de Freguesia.
Concurso Gaia é Fado
A nossa representante no concurso organizado pelo Jornal O Gaiense, Gaia é Fado, Luísa Matos, teve
uma grande participação tendo alcançado o 3º lugar, num total de 24 representantes de todas as
freguesias de Gaia.
Festa da Broa 2016
Realizou-se a 3 de Novembro uma reunião de balanço da 28ª Festa da Broa, com a presença de todas
as coletividades participantes, tendo ficado decidido que a 29ª Festa da Broa será realizada de 26 de
Agosto a 4 de Setembro



Atividades do Presidente da Junta (resumo):
Reunião com o Presidente da Câmara no dia 30 de Setembro.
Esteve presente, com os restantes membros do Executivo, nas iniciativas do Festival iNstantes que
decorreram durante o mês de Outubro.
Esteve presente na sessão de encerramento do Teatros 2015 promovido pelo Grupo de Mérito
Dramático Avintense.
Acompanhou, juntamente com um técnico da Câmara, a implementação das alterações ao trânsito.
Esteve presente na assinatura de protocolos entre a FEDAPAGAIA e as Associações de Pais de Gaia.
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A convite do Presidente da Câmara acompanhou no dia 19/10 uma visita do Responsável pela APA –
Agência Portuguesa do Ambiente, delegação Norte, Eng.º. Pimenta Machado, realizada a vários
locais do concelho e que inclui o Areinho de Avintes no âmbito do projeto “Encostas do Douro”.
O Secretário no dia 14/10 esteve presente na reunião de avaliação e monitorização do Núcleo
Territorial do Programa de Respostas Integradas do Território de Vila Nova de Gaia.
O Secretário esteve presente, com a vogal Manuela Lopes, na serenata de tunas que ocorreu no
Largo do Palheirinho, organizado pela Associação Cultural e Desportiva Adriano Correia de Oliveira.
Esteve presente nas cerimónias de comemoração do 84º aniversário dos Bombeiros Voluntários de
Avintes e romagem ao cemitério.
O Tesoureiro esteve presente na gala que os Plebeus Avintenses organizaram em memória do
encenador Eduardo Freitas.
O Presidente esteve presente na sessão de abertura do 35º Encontro de Teatro Plebeus Avintenses.
Esteve presente no Teatro Eduardo Brazão, no evento comemorativo do 2º ano de mandato da
Câmara de Gaia e que teve a participação dos Plebeus Avintenses com a peça Capitães da Areia.
O Secretário, no dia 25/10, esteve presente no Auditório Municipal de Gaia onde a ACMA atuou.
O Presidente esteve presente na sessão solene comemorativa do 98º aniversário no dia 27/10.
No dia 31/10 o Presidente acompanhou o Presidente da Câmara em visita às Escolas do Concelho
intervencionadas em obras pela autarquia.
O Presidente da Junta no dia 31/10 acompanhou, juntamente com outros membros do executivo, a
caminhada do Walk Avintes.
O Tesoureiro no dia 31/10 esteve presente na homenagem associativa ao Dr. Barbosa da Costa.
O Presidente da Junta no dia 7/11 esteve presente no magusto da ACMA.
No dia 8/11 este presente na romagem ao cemitério da freguesia por parte dos escuteiros da
Fraternidade Nun’Álvares.
No dia 13/11 esteve presente no magusto organizado pela Associação de Pais da Escola de Aldeia
Nova.
No dia 14/11 esteve presente no lançamento do livro “O Pecado Somos Nós” de Carla Marques, na
exposição fotobiográfica de Virgínia Moura, organizada pelo Partido Comunista Português, em
exibição na galeria da Junta de Freguesia, na apresentação do catálogo do iNstantes – Festival de
Fotografia de Avintes e no magusto organizado pela Paróquia de Avintes.
O Presidente acompanhado pelo Tesoureiro esteve presente no dia 20/11 na entrega de diplomas de
Mérito do Quadro de Valor e Excelência aos alunos do Agrupamento de Escolas Gaia Nascente.
O Presidente da Junta reuniu com o Vice-Presidente da Câmara e com os diretores da Associação de
Socorros Mútuos “A Restauradora de Avintes”.
Esteve presente no dia 21/11 na cerimónia de entrega de prémios da 19º Concurso de Quadras à
Broa de Avintes promovido pelo Clube Recreativo Avintense.
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O Presidente da Junta esteve presente na cerimónia de abertura do ginásio dos Restauradores
Avintenses que ocorreu no dia 28/11.
O Presidente da Junta esteve presente na cerimónia comemorativa do 82º aniversário da Associação
Recreativa Restauradores Avintenses, acompanhado do Tesoureiro e do Secretário, que ocorreu no
dia 1/12.
O Secretário esteve presente na Gala comemorativa do Dia Internacional da Deficiência que ocorreu
no dia 5/12 no Auditório da Junta de Freguesia de Oliveira do Douro.
O Presidente da Junta esteve presente no Jantar de Natal da Confraria da Broa no dia 4/12,
acompanhado do Tesoureiro e do Secretário.
Esteve presente no Circo Solidário promovido pelo semanário “O Gaiense” a favor da Cruz Vermelha
que decorreu no dia 7/12, para angariação de alimentos para a Cruz Vermelha de Gaia.
Esteve presente nas cerimónias comemorativas do 173º aniversário da ACMA que decorreram no dia
8/12.
O Presidente da Junta esteve presente na Festa de Natal promovida pela Associação de Pais da
Escola de Cabanões que decorreu no dia 11/12.
O Vice-Presidente da Câmara visitou, em 12/12, as instalações desportivas da União Académica de
Avintes, na presença do Presidente da Junta e de diretores da Coletividade.
O Presidente da Junta esteve presente no almoço do 58º aniversário da União Académica e no jantar
do Clube Recreativo Avintense de homenagem aos associados com 25 e 50 anos, que decorreram no
dia 12/12.
O Secretário esteve presente no Concerto Solidário promovido pela ADRA Norte e Igreja Adventista
de Avintes no dia 13/12 no Parque Biológico, para angariação de alimentos para famílias avintenses.
O Presidente da Junta esteve presente no Concerto de Natal do Município de Vila Nova de Gaia que
decorreu no Auditório Municipal no dia 13/12, que teve a atuação do Maestro António Vitorino
D’Almeida.

Avintes, 14 de Dezembro de 2015

O Presidente da Junta
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FLUXOS DE CAIXA
Ano : 2015
( Unidade : EUR )

Entidade : FREGUESIA DE AVINTES

Recebimentos

Pagamentos

Saldo da gerência anterior .....
Execução orçamental ..........
Operações de tesouraria ......

84.118,81
82.191,89
1.926,92

Receitas Orçamentais ...........

Despesas orçamentais .............
Correntes ......................
Capital ........................
Operações de tesouraria ..........

489.803,85
455.811,46
33.992,39
22.532,14

449.805,23
Saldo para a gerência seguinte ...

Correntes ....................
Capital ......................
Operações de tesouraria ........

432.800,75
17.004,48

Total .........

23.619,07

Execução orçamental ............
Operações de tesouraria ........

557.543,11

Total .........

45.207,12
42.193,27
3.013,85

CONTAS DE ORDEM
Saldo da gerência anterior .....

Garantias e cauções accionadas ...

Garantias e cauções ..........
Recibos para cobrança ........

Garantias e cauções devolvidas ...
Receita virtual cobrada ..........

Garantias e cauções prestadas ..
Receita virtual anulada ..........
Receita virtual liquidada ......
Saldo para a gerência seguinte ...
Garantias e cauções ............
Recibos para cobrança ..........
Total .........

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________

Total .........

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de ___________________ de ____
__________________________________

557.543,11

C O N T A

D E

E X E C U Ç Ã O

O R Ç A M E N T A L

( R e s u m o

d o s

p a g a m e n t o s )

MOD. 5/TC

FREGUESIA DE AVINTES
Gerência de 1 de JANEIRO

a 14 de DEZEMBRO

de 2015

R E S U M O

D O S

UNIDADE ORGÂNICA
01
01 01
01 02
01 03
02
03
04

P A G A M E N T O S
DESPESAS CORRENTES

ORGÃOS DA AUTARQUIA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
JUNTA DE FREGUESIA
JUNTA DE FREGUESIA
SECRETARIA
CEMITERIO
OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA

DESPESAS DE CAPITAL

193.424,57

33.992,39

90.244,05
15.908,64
156.234,20
TOTAL GERAL

TOTAL

227.416,96
90.244,05
15.908,64
156.234,20

455.811,46

33.992,39

489.803,85

APURAMENTO DO SALDO FINAL DA CONTA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR
RECEITA COBRADA NA GERÊNCIA

82.191,89
=

449.805,23

=

531.997,12

DESPESA EFECUTADA

=

489.803,85

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

=

42.193,27

O Responsável pelos Serviços, (a)
Em ____ de ____________________ de 201__

______________________________________________________________________
(Selo branco)

Conta apreciada em reunião do executivo, de ____ de ___________________ de 201__

___________________________________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Assinaturas (b)

______________________________________
______________________________________
(Selo branco)
a) Dirigente, dependente do orgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira.
b) Membros do orgão executivo.

