
ACTA Nº 39 

 

--------Aos trinta dias do mês de Abril do ano dois mil e dez 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, Sra. Maria Helena Santos, Sra. Ivone Cruz, o Sr. Armando 

Faria e a Sra. Maria Fernanda Faria (em substituição do Sr. Fernando Martins, tendo 

este justificado a sua ausência).--------------------------------------------------------------------

--------Também estiveram presentes os membros do executivo da Junta de Freguesia.----

--------A sessão tinha a seguinte ordem de trabalhos:-------------------------------------------

-------- 1. Aprovação do Relatório de Contas 2009;---------------------------------------------

-------- 2. Informações.------------------------------------------------------------------------------

--------Antes de se iniciar a sessão foi pedido um minuto de silêncio em memória do Sr. 

José Peixoto.------------------------------------------------------------------------------------------

--------De seguida foi lida a acta da última Assembleia de Freguesia Extraordinária, que 

foi aprovada com oito votos a favor e uma abstenção da Sra. Maria Fernanda Faria.------

--------De seguida o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra aos 

membros da mesma tendo-se inscrito o Sr. Armando Faria, que elogiou o desempenho e 

trabalho realizado pelo Sr. José Peixoto na Freguesia, dando ainda os sentimentos à 

família e pedindo um Voto de Louvor, que foi aprovado por todos os membros.----------

--------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou de seguida a palavra à 

Tesoureira da Junta de Freguesia. Esta referiu que as receitas correntes foram no valor 

de €185.818,22 (cento e oitenta e cinco mil oitocentos e dezoito euros e vinte e dois 

cêntimos) e as receitas de capital foram no valor de €83.000,00 (oitenta e três mil 

euros), as despesas correntes foram no valor de €187.851,75 (cento e oitenta e sete mil 

oitocentos e cinquenta e um euro e setenta e cinco cêntimos) e das despesas de capital 

foram no valor de €83.069,24 (oitenta e três mil sessenta e nove euros e vinte e quatro 

cêntimos). As operações de tesouraria foram no valor de €8.803,36 (oito mil oitocentos 

e três euros e trinta e seis cêntimos) e a dívida foi no valor €47.510,12 (quarenta e sete 

mil quinhentos e dez euros e doze cêntimos).----------------------------------------------------

-------- De seguida o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra à Sra. 

Presidente da Junta de Freguesia que pediu alguns esclarecimentos, tais como:------------



--------Referente à rubrica 01.01.01. (Titulares dos órgãos de soberania e membros 

autárquicos) do mapa de Controlo Orçamental da Despesa, que em 2009 tem o valor de 

€14.739,81 (catorze mil setecentos e trinta e nove euros e oitenta e um cêntimo) e em 

2008 tinha o valor de €8.789,04 (oito mil setecentos e oitenta e nove euros e quatro 

cêntimos). Sendo que a Sra. Helena Santos explicou que se deve ao facto de ter havido 

várias eleições no ano de 2009 e ter sido feito, assim, o pagamento aos membros das 

mesas.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Pediu explicações para o valor da rubrica 01.01.09. (Pessoal em qualquer outra 

situação) do mapa de Controlo Orçamental da Despesa, tendo a Sra. Helena Santos 

referido que se deve, principalmente, ao facto de terem estado na Junta duas estagiárias 

do PEPAL.--------------------------------------------------------------------------------------------

---------Pediu explicações para o valor da rubrica 01.02.02. (Horas extraordinárias) do 

mapa de Controlo Orçamental da Despesa, sendo que a Sra. Helena Santos referiu que 

se deve ao pagamento a trabalhadores da Junta. Tendo a actual Tesoureira informado 

que foi pago no mês de Outubro €1.034 (mil e trinta e quatro euros) às estagiárias do 

PEPAL.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Pediu explicações para o valor da rubrica 02.01.08. (Material de escritório) do 

mapa de Controlo Orçamental da Despesa no valor €3.352,77 (três mil trezentos e 

cinquenta e dois euros e setenta e sete cêntimos), tendo a Sra. Helena Santos explicado 

que se deve ao facto de ter ficado divida do ano anterior que só foi pago em 2009.--------

--------Pediu explicações para o valor da rubrica 02.02.03.06. (conservação de parques e 

jardins) do mapa de Controlo Orçamental da Despesa no valor de €15.098,62 (quinze 

mil e noventa e oito euros e sessenta e dois cêntimos), tendo sido explicado que este 

valor refere-se a obras realizadas principalmente no campo de futebol.----------------------

--------Questionou-se se as telas afixadas pelo anterior executivo no edifício da sede da 

Junta de Freguesia foram pagas pela Junta, na altura de campanha, tendo sido 

confirmado que sim.---------------------------------------------------------------------------------

--------Pediu esclarecimento sobre os valores das transferências correntes. -----------------

--------Questionou quais os valores de deliberações que estão por receber, ainda 

referente ao antigo executivo, uma vez que só receberam cerca de €23.000 (vinte e três 

mil euros), quando a dívida em 29 de Outubro de 2009 era de €46.742,42 (quarenta e 

seis mil setecentos e quarenta e dois euros e quarenta e dois cêntimos), tendo a Sra. 

Helena Santos ficado de verificar esta situação e informar na próxima Assembleia. ------

--------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao membros da 



mesa, tendo se inscrito a Sra. Maria Fernanda Faria e o Sr. Jaques Torres.------------------

--------A Sra. Maria Fernanda Faria, mostrou o seu desacordo pelo facto das 

Assembleias serem gravadas e esclareceu a verba referente às Transferências Correntes 

para o Andor do Menino Jesus.--------------------------------------------------------------------

--------De seguida o Sr. Jaques Torres referiu que as gravações não são uma inovação 

deste executivo, sendo uma prática comum noutros locais. E também agradeceu à Sra. 

Helena Santos a sua ajuda para se conhecer os valores que estão ainda por receber da 

Câmara Municipal de Viana do Castelo.----------------------------------------------------------

--------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia colocou à votação as contas, tendo 

existido nove abstenções e zero votos a favor ou contra.---------------------------------------

--------O Presidente da Assembleia passou a palavra ao público tendo-se inscrito o Sr. 

José Silva, o Sr. Nuno Ribeiro e o Sr. José Coutinho.------------------------------------------

--------O Sr. José Silva deixou uma palavra de elogio ao Sr. José Peixoto realçando a sua 

falta. De seguida questionou as obras que têm sido feitas pondo em causa a prioridade 

dos caminhos a realizar enunciada por este executivo. Também apelou a que esta Junta 

entrasse em contacto com o responsável pelos postes de iluminação, o Dr. Guimarães, 

para resolver a situação de alguns postes, nomeadamente de um que está junto á Fabrica 

Ceral. De seguida a Presidente da Junta de Alvarães esclareceu todas as situações. -------

--------Seguidamente foi dada a palavra ao Sr. Nuno Ribeiro que não concorda com o 

cais de embarque do lado Norte do apeadeiro preferindo que se deixasse a passagem se 

tal fosse possível e também se colocasse os comunicados da Assembleias de freguesia 

em mais locais nomeadamente no Café da Madalena.------------------------------------------

--------Por fim foi dada a palavra ao Sr. José Coutinho que felicitou as novas alterações 

com a colocação do púlpito e da gravação das assembleias, falou de seguida da ADCA 

questionando sobre os valores atribuídos às obras aí realizadas. Quanto ao amigo e 

colega da antiga Assembleia José Peixoto pensa que o voto de louvor é pouco para tudo 

o que fez pela nossa freguesia.---------------------------------------------------------------------

--------No final foi posta a aprovação a acta em minuta que foi lida e 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 acta que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e 

pelo Secretário que lavrou a acta.------------------------------------------------------------------

--------Presidente: Marcial Araújo Passos---------------------------------------------------------

--------Secretário: Jaques Araújo Torres---------------------------------------------------------- 



 

 
 


