Ata 65
da Assembleia de Freguesia da Vila de Alvarães

----- Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e
quarenta minutos, realizou-se na sede da Junta de Freguesia da Vila de Alvarães uma
sessão ordinária da Assembleia de Freguesia presidida por Igor Faria, estando
presentes os seguintes elementos: Cristina Jaques, José Campelo, Graça Reis em
substituição de Natividade Marques, Paulo Vieira, Armando Faria, Helena Santos,
Augusto Peixoto e Miguel Dantas.-------------------------------------------------------------------------- Encontravam-se também presentes os membros da junta de freguesia Fernando
Martins, Marisa Xavier e Marco Silva.---------------------------------------------------------------------- A sessão tinha a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------- ------ Ponto Um – Informações;-------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois – Apreciação e votação 1ª Revisão Orçamental 2016;---------------------------- Ponto Três – Apreciação e votação do relatório de contas 2015;----------------------------- Ponto Quatro – Outros assuntos.---------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu início aos trabalhos,
começando por saudar todos os presentes e solicitando a leitura da ata anterior. Finda
a leitura desta, a mesma foi colocada à votação tendo sido aprovada por maioria, com
duas abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------------ Tendo aberto o período antes da ordem do dia e não se tendo registado qualquer
intervenção, deu início ao ponto um – Informações, passando a palavra ao Fernando
Martins que esclareceu a situação das horas extraordinárias do Sr. Agostinho, dizendo
que se deviam à realização de funerais ao fim de semana; deu conhecimento da
compra da casa destinada ao museu da cerâmica e de que o trator da junta de
freguesia se encontrava inoperante há já duas semanas, derivado a grave avaria. A
respeito desta máquina avançou com a informação de que a compra de um trator
novo se impunha, se não fosse interessante a sua reparação. Dadas estas informações
solicitou a Marco Silva que fizesse a leitura do relatório de atividades da junta de
Freguesia, referente ao 1º trimestre de 2016.----------------------------------------------------------- Logo após, o senhor Presidente da Assembleia passou a palavra a Paulo Vieira que
lamentou o sucedido ao trator e fez um reparo crítico ao uso de herbicida pela
autarquia na limpeza dos arruamentos, atendendo ao razoável número de funcionários
ao seu serviço. Também Cristina Jaques interpelou o executivo em relação ao caso da
rua das Lagoas; quis saber em que ponto se encontrava a candidatura ao programa
Portugal 2020 e quais as diligências tomadas no sentido de garantir a permanência do
posto de correios na freguesia. Ainda, em relação às obras de pavimentação que estão
em curso no cemitério, solicitou alguns esclarecimentos.---------------------------------------39

----- Por sugestão do senhor Presidente da Assembleia estas questões seriam tratadas
mais à frente, em Outros Assuntos. ----------------------------------------------------------------------- De imediato, deu-se início ao debate do segundo ponto da ordem de trabalhos,
Apreciação e Votação da 1ª Revisão Orçamental 2016, cuja exposição esteve a cargo
de Marisa Xavier. Tendo o senhor Presidente da Assembleia perguntado se havia
alguma questão a colocar em relação ao documento em análise e não se tendo
registado nenhum pedido de intervenção, foi o mesmo colocado a votação, tendo sido
aprovado por maioria com cinco votos favoráveis do PS e quatro abstenções do
PPD/PSD. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocando em discussão o ponto três – Apreciação e Votação do Relatório de
Contas 2015, o Senhor Presidente de Assembleia de Freguesia, passou a palavra a
Marisa Xavier, que procedeu resumida exposição do relatório de contas de 2015, que
apresentou os seguintes valores: Receita total 294.011,15 €, subdividida nas seguintes
rúbricas: saldo gerência anterior 7.500,44 €; receitas orçamentais 278.699,45:
correntes 198.739,45 € e de capital 79.960,00 €, e as operações de tesouraria 7.811,26
€. A Despesa de 294.011,15 €, que se encontra dividida pelas seguintes rubricas:
despesas orçamentais: correntes 169.145,26 € e de capital 82.943,11 €, operações de
tesouraria 7.685,24 € e saldo transitado 34.237,54 €. ------------------------------------------------- Sr. Paulo Vieira felicitou a Marisa pela explicação dada, lembrou a contribuição do
executivo anterior para a boa sanidade das contas da junta, e apelou que se fizesse
obras de fundo nas ruas, e não remedeios. O senhor Presidente de Assembleia de
Freguesia colocou à votação a prestação de contas que foi aprovada por maioria com 5
votos favoráveis do PS e com 4 votos de abstenção do PPD/PSD.---------------------------------- Quanto ao ponto quatro – Outros assuntos, o Senhor Presidente de Assembleia de
Freguesia solicitou a Fernando Martins que esclarecesse as questões anteriormente
colocadas ao executivo. Começou pelo caso da rua das Lagoas declinando a
responsabilidade para o gabinete jurídico da Câmara Municipal de Viana do Castelo;
relativamente ao posto de correios disse que uma empresa da freguesia está em
negociações com os CTT; no tocante ao uso de herbicida disse que tinha de ser usado
para se conseguir manter limpos os arruamentos e que, os funcionários, na sua
maioria, estão ligados a outras áreas. Finalmente, em relação ao programa Portugal
2020, informou que não avançou por falta de verbas.------------------------------------------------- Cristina Jaques voltou a pedir esclarecimentos mais precisos sobre o programa
2020 e aconselhou o envio de carta ao senhor que ocupa abusivamente parte da rua
das Lagoas intimando-o a restituir ao domínio público o espaço por ele ocupado e, em
relação cemitério questionou em que moldes estavam a ser feitas as referidas obras.------- Augusto Coutinho, interveio dizendo que o problema da Rua das Lagoas não teve
origem no mandato anterior deste executivo, mas no executivo do PPD/PSD. Marco
Silva voltou a salientar que a obra do cemitério consiste na pavimentação dos passeios,
sendo o material aplicado da junta de freguesia cujo pessoal retira o entulho e faz o
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grosso, ficando a empresa Granibalinha, Lda., apenas, com o acabamento. No decorrer
destes melhoramentos surgiu a necessidade de levantar e nivelar as sepulturas, mas
tais encargos são de inteira responsabilidade dos particulares. Esclareceu também que
a junta de freguesia não recebe a taxa devida pelos marmoristas para realização de
serviços/trabalhos no cemitério (Anexo lll- ponto 5 do documento Tabela Geral de
Taxas e Licenças 2016). Depois de analisado e debatido este ponto, o Presidente de
Assembleia de Freguesia colocou-o a votação tendo sido aprovado por maioria com 5
votos favoráveis do PS e 4 votos de abstenção do PPD/PSD.----------------------------------------- Após a conclusão da ordem de trabalhos o Senhor Presidente da Assembleia deu
lugar às inscrições do público presente.------------------------------------------------------------------- A senhora Gorete Barbosa perguntou se a junta de freguesia recebia a taxa de
40,00 € que lhe foi debitada pelo marmorista.----------------------------------------------------------- O senhor José Silva mais uma vez se manifestou a favor de reuniões mais breves e
de intervenções sucintas; disse que em freguesias vizinhas não se faziam funerais ao
fim de semana e lembrou o péssimo estado em que se encontra a rua da Feira, junto à
antiga cerâmica Rosa.------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Jaime Lopes disse que estava impedido de entrar no seu prédio, sito na
travessa do Outeiro, porque o senhor Balinha construiu um muro indevidamente. Já
tinha dado conhecimento de tal situação ao senhor Presidente da Junta e à Câmara
Municipal de Viana do Castelo e, no entanto, tudo continuava igual. Pediu a
intervenção da junta de freguesia na regularização deste problema.------------------------------ Finalmente, interveio a senhora Ivone Cruz que felicitou a junta de freguesia pelos
trabalhos feitos mas lamentou o estado lastimável das ruas junto à casa de seus pais
que, infelizmente se encontram em situação de reduzida mobilidade. Pediu também
que lhe fosse permitido o acesso ao facebook da junta de freguesia.------------------------------ Cristina Jaques elogiou as intervenções do público considerando-as de interesse e
construtivas e apelou a uma triagem mais rigorosa na escolha das empresas
fornecedoras de bens ou serviços, pelo executivo, para evitar eventuais problemas.---------- Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão, pelas zero horas e
vinte minutos, da qual se exarou a presente ata que depois de lida, foi aprovada por
unanimidade, em minuta, e vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e pelo
Secretário que a lavrou.-----------------------------------------------------------------------------------Presidente: Igor Faria
Secretário: Armando Faria
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