ATA Nº54
------Ao treze dias do mês desetembro do ano dois mil e treze pelas vinte e uma horas,
reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia da Vila de Alvarães, a
Assembleia de Freguesia presidida pelo Sr. Marcial Passos, encontrando-se presentes os
seguintes membros: Sr. Jaques Torres, Sra. Joana Coutinho, Sr.José Miranda, Sra.
Maria da Graça Pereira, Sr. Armando FariaSr. Fernando Martins,Sra. Fernanda Faria,
Sr. Carlos Manuel Xavier em substituição da Sra. Ivone Cruz.-------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia abriu a sessão procedendo-se à leitura
daata da Assembleia de Freguesia anterior, sendo colocada à votação foi aprovada com
duas abstenções.-------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Marcial Passos informou, que em conjunto com o
secretário da Assembleia de Freguesia Jaques Torres, ofereceram, à Junta de Freguesia,
um espólio de 39 fotografias originais com as dimensões de 50 x 38 cm relativas à
indústria cerâmica de Alvarães, esperando que esta oferta seja o embrião da criação de
um núcleo museológico.---------------------------------------------------------------------------------De seguida foi apresentado um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Ademar
Lopes relembrando que fez parte de várias Assembleias de Freguesia e pelas ofertas que
fez àautarquia.--------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia abriu o período antes da ordem do
dia aos membros da Assembleia de Freguesia, havendo uma intervenção por parte da
Sra. Fernanda Faria e do Sr. José Miranda.------------------------------------------------------------A Sra. Fernanda Faria cumprimentou todos os presentes e referiu que como sendo
a última Assembleia deste executivo deve salientar que ficou orgulhosa de pertencer ao
primeiro grupo de mulheres a fazer parte da Assembleia deFreguesia. Pediu que se siga
a ordem de trabalhos estabelecida e pede desculpas por não ter estado presente na visita
ao local marcada para o dia 19 de Julho e se possível pediu à mesa da Assembleia a
cedência de uma cópia das gravações das assembleias em que esteve presente.-----------------O Sr. José Miranda cumprimentou todos os presentes e questionou a razão pela
qual 3 elementos do partido socialista não estiveram presentes na visita ao terreno do Sr.
Augusto Peixoto conforme ficou acordado na última assembleia.---------------------------------O Sr. Fernando justificou a sua ausência nesse mesmo dia e o Sr. Armando Faria
menciona que se esqueceu.-------------------------------------------------------------------------
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------Findo o período antes da ordem do dia, o Presidente da Assembleia de Freguesia
passou à ordem de trabalhos que consistia nos seguintes pontos:---------------------------------- 1. Informações;------------------------------------------------------------------------------------- 2. Candidatura ao Sistema de Apoio à modernização Administrativa (SAMA)----------Quanto ao primeiro ponto a Sra. Presidente da Junta de Freguesia apresentou o
seguinte relatório de atividades:-------------------------------------------------------------------------Presença em reuniões de CSIF; Limpeza de diversos arruamentos; Limpeza da
azenha D´Almerinda e campo dos Engenhos; Realização do 4º Convívio de Freguesia
na Azenha d’Almerinda; Apoio á realização da “Festa do Emigrante”;Pintura das casas
de banho da Azenha d’ Almerinda e colocação de baldes e vassouras; Colocação de rede
de sombra no parque de merendas da Azenha d’ Almerinda; Colocação de vedação de
postes em madeira na lagoa da Costeira; Pavimentação de parte da Rua do Prado;
Instalação de rede de saneamento e águas pluviais na Rua dos Moinhos, Rua do
Fontanário e Rua Souto do Monte; Preparação de infra estruturas para instalação de
ETAR (estação de tratamento de águas residuais) na Rua dos Moinhos;
Comparticipação de material para reconstrução de muro nos Sobreiros; Construção de
casas de banho públicas junto ao cemitério paroquial para utilização dos sócios da
ADCA e comunidade em geral; Trabalhos de encaminhamento de águas pluviais na Rua
Souto do Monte, com posterior pavimentação do arruamento; Continuação das obras de
alargamento do cemitério, com diversas deslocações ao local para definições técnicas do
projecto; Aquisição de sepulturas para proceder à ligação do novo alargamento;
Realização de trasladações no cemitério paroquial por forma a permitir o acesso ao
novo talhão; Continuação do projecto “Férias de Verão” na Escola da Costeira;
Comparticipação e acompanhamento do Andor de Santa Cruz no cortejo etnográfico das
festas da Senhora da Agonia; Aquisição de pneus para tractor e Candidatura ao Projecto
SAMA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia introduz o segundo ponto da ordem de
trabalho pedindo a um membro do executivo para apresenta-lo.-----------------------------------O Sr. Secretario apresentou o projeto SAMA (Sistema de apoio à modernização
administrativa) sendo que este projeto consiste na modernização informática e
disponibilização de internet wifi 4Gem toda a freguesia. Sendo o investimento total de
€123.635, comparticipado em 85% pelo FEDER (€105.089,75) e o investimento da
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junta é de €18.545,25. É necessário aprovação da Assembleia de Freguesia para
prosseguir com a candidatura.---------------------------------------------------------------------------A Sra. Fernanda Faria questionou se efetivamente a Junta de Freguesia só iria
pagar esse valor, sendo confirmado pelo secretário.-------------------------------------------------O Sr. Carlos Xavier questiono sobre as vantagens deste projeto para a freguesia e
se continua a existir a sala de informática aberta ao público.---------------------------------------A Sra. Presidente respondeu que continua a existir a sala de informática.------------------Depois de colocado este ponto da ordem de trabalhos à votação, foi aprovado por
unanimidade com a ressalva da oposição que o valor do investimento por parte da
autarquia incluía o IVA.----------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao
público, tendo-se inscrito o Sr. Augusto Peixoto e Sr. Mário Sá.----------------------------------O Sr. Augusto Peixoto refere que relativamente ao dia 19 de Julho foi o único a
comparecer e que o caso para ele estaria resolvido e gostaria de saber porquê não foram
apresentadas as contas.-----------------------------------------------------------------------------------A Sra. Presidente realçou que ficou decidido ir ao local para definir a situação e
que as decisões são tomadas na Assembleia de Freguesia. Relativamente às contas
refere que não é obrigatório apresentar.----------------------------------------------------------------O Sr. Mário Sá questionou sobre a devolução do campo aos Alvaranenses e sobre a
falta de apoio financeiro da Junta de Freguesia a ADCA.-------------------------------------------A Sra. Presidente respondeu que o campo estava entregue a uma entidade externa e
que foi devolvida à ADCA. Quanto aos apoios é a única associação sediada num
edifício da Junta de Freguesia e que suporta os gastos de electricidade e água.------------------A Sra. Fernanda Faria referiu que relativamente ao assunto do terreno, dado que
não envolve valores monetários o executivo tem poderes para decidir. --------------------------O Presidente da Assembleia propôs a aprovação da ata em minuta que depois de
lida foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e três horas,
da qual se exarou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e
pelo Secretário que a lavrou.----------------------------------------------------------------------O Presidente: Marcial Araújo Passos
O Secretario: Jaques Araújo Torres
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