
ACTA Nº 37 

 

--------Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano dois mil e nove pelas  vinte e 

uma hora, 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. Fernando Martins, Sra. Maria Helena Santos, 

Sra. Ivone Cruz e o Sr. Armando Faria.----------------------------------------------------------- 

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

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

-------- 1. Informações;------------------------------------------------------------------------------

--------- 2. Alteração do Regimento da Assembleia Freguesia;--------------------------------

--------- 3. Aprovação dos Protocolos de Colaboração e Deliberação de Competências 

entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia;-----------------------------------------------

-------- 4. Aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2010;-----------------

-------- 5. Taxas de 2010.----------------------------------------------------------------------------

--------O Sr. Presidente da Assembleia deu início à sessão, abrindo o período antes da 

ordem do dia aos membros da Assembleia de Freguesia, não havendo qualquer 

intervenção por parte dos mesmos.----------------------------------------------------------------

--------De seguida informou aos presentes da ordem dos trabalhos e solicitou a leitura da 

Acta da assembleia anterior.------------------------------------------------------------------------

--------No final da sua leitura o Sr. Fernando Martins, solicitou a alteração da ordem dos 

nomes dos membros da Assembleia, sugerindo o seu nome em primeiro lugar, na 

chamada para a constituição da Assembleia de Freguesia.-------------------------------------

--------Seguidamente a acta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------

--------O Sr. Presidente da Assembleia, solicitou que fosse introduzido um novo ponto 

de ordem de trabalhos, relativo a rectificação da aprovação do Orçamento Rectificativo. 

--------No seguimento da ordem de trabalhos o Sr. Presidente da Assembleia passou a 

palavra à Sra. Presidente da Junta de Freguesia, para apresentar as informações do 

trabalho realizado pelo actual executivo. Tendo sido referidos os seguintes pontos: 

requalificação dos postes de iluminação do ringue da Costeira; apoio à iniciativa dos 

“Pais Natais” motards; apoio na realização de dois presépios ao vivo na Igreja Paroquial 

e Igreja de S. José; oferta de chocolates às escolas primárias e Jardim de Infância; o 



projecto referente ao artigo 847º foi indeferido, com parecer técnico desfavorável onde é 

referido pelo Programa Operacional Regional do Norte “ O Promotor da Candidatura, 

a Junta de Freguesia de Alvarães, não é beneficiário elegível, uma vez que não se 

enquadra nos termos do previsto no artigo 4º, disposto no artigo 4º. Do Regulamento 

Específico – Reabilitação de Locais Contaminados e Zonas Extractivas”, este executivo 

já apresentou uma alternativa e em sintonia com a Câmara Municipal foi possível 

reestruturar o referido projecto de maneira a apresenta-lo novamente; colocação de 

iluminação de Natal no centro cívico, Junta de Freguesia e a Igreja de S. José; ao 

contrário do que se constava, o executivo da Junta de Freguesia manterá os cursos de 

formação em funcionamento, iniciando-se já em Janeiro de 2010 um curso de 

equivalência ao 12º ano.----------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Fernando Martins interviu abordando o tema do artigo 847º e da 

importância da formação continuar.---------------------------------------------------------------

--------De seguida o Presidente da Assembleia introduziu o segundo ponto de da ordem 

de trabalhos, tendo sido proposto a alteração do n.º 1 do artigo 7º do capítulo II do 

Regimento da Assembleia de Freguesia, passando a ter a seguinte redacção “as funções 

de membros de Assembleia de Freguesia passarão a ser compensadas por senhas de 

presença, nos termos da Lei Geral” e será introduzido o n.º 2 do artigo 15º do capítulo 

XIII com a seguinte redacção “Todas as declarações orais serão efectuadas no púlpito 

existente na sede da Assembleia de Freguesia e registadas através de gravação 

magnetofónica.”, sendo alterada assim a numeração dos números seguintes indo do n.º 1 

ao n.º 12.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------Colocada a votação foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------

---------Relativamente ao ponto três, a Aprovação dos Protocolos de Colaboração e 

Deliberação de Competências entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, foi 

colocada a votação sendo aprovada por unanimidade.------------------------------------------

--------De seguida foi apresentado o Orçamento Rectificativo, tendo sido feito um 

reforço na rubrica 06.05.01.10.04.0 – Outras de € 20 000 sendo votado e aprovado por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------

--------Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia pediu à Sra. Presidente da Junta 

para apresentar as Grandes Opções do Plano e Orçamento.------------------------------------

--------Tendo esta apresentado detalhadamente todas as Grandes Opções do Plano 

relativamente Educação e Formação, Saúde, Ambiente, Cultura, Acção Social, 

Desporto, Ampliação e Obras de Beneficiação do Cemitério e Obras Públicas – vias de 



acesso.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Passando a palavra à Tesoureira da Junta de Freguesia que referiu que o 

Orçamento totaliza € 768 100.---------------------------------------------------------------------

---------Colocado à discussão, o Sr. Fernando Martins interveio aproveitando para 

explicar os motivos pelo qual o executivo anterior saiu da Comissão Social Inter-

Freguesias. Também referiu que o valor proposto no Orçamento era utópico. A Sra. 

Maria Helena Santos referiu que o Orçamento deveria ser mais realista e questionou 

sobre alguns valores apresentados e sobre a incorrecção da referência à Lei n.º 67/2007 

de 31 de Dezembro, devendo ser esta alterada para a Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 

sendo esta proposta aceite pela Assembleia de Freguesia.-------------------------------------

--------Colocada a votação registaram-se cinco votos a favor e quatro abstenções, tendo 

os membros eleitos pelo Partido Socialista apresentando a seguinte declaração de voto: 

“o orçamento serve para fazer uma previsão o mais próximo da realidade. Por isso, 

nós achamos que o mesmo é uma utopia devido ao seu elevado valor. Pois, todos 

sabemos que as receitas provêem da Câmara, e esta vai fazer um grande investimento 

na requalificação da Escola da Igreja, e não vai dispor de uma verba tão elevada para 

os investimentos da Junta.”-------------------------------------------------------------------------

--------Colocada à votação o último ponto da ordem de trabalhos, a Tabela de Taxas de 

2010, foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------

--------Questionada pela Sra. Maria Helena Santos sobre apresentação das contas da 

Junta de Freguesia, a Tesoureira respondeu que não apresentou um balancete do 

período, por este executivo estar apenas em funções à dois meses, estando ainda em 

gestão corrente.---------------------------------------------------------------------------------------

--------Para terminar o Sr. Presidente da Assembleia passou a palavra ao público, o Sr. 

Adriano Rodrigues questionou sobre a falta de saneamento no lugar da Chasqueira, pelo 

facto deste ter sido penalizado com as obras da passagem do saneamento em alta entre a 

freguesia de Vila de Punhe e a vila de Alvarães. Não podendo, infelizmente, depois de 

todos estes transtornos usufruir da ligação do saneamento e congratulou-se pelo facto de 

finalmente o Sr. Fernando Martins ter afirmando que a execução da obra da rotunda de 

Alvarães ter sido executada pelas Estradas de Portugal S.A..----------------------------------

--------De seguida o Sr. José Silva interviu, questionando a Sra. Presidente referindo que 

na última assembleia do anterior executivo, a actual Presidente da Junta abordou alguns 

temas que o Sr. José não entende pois era a primeira vez que ela assistia a uma 

Assembleia de Freguesia. Tendo a Sra. Presidente da Junta respondido que teve 



conhecimento através das actas das assembleias colocadas na página da internet da 

Junta de Freguesia. De seguida o Sr. José Silva referiu que a falta do Sr. José Peixoto é 

uma perda para Assembleia questionando ainda a escolha do Presidente da Assembleia. 

E finalmente questionou a utilização do tractor da Junta de Freguesia para limpar um 

terreno de um particular no lugar da Costeira, tendo a Sra. Presidente da Junta referido 

que se tratava de uma pessoa muito carenciada e com graves problemas de saúde como 

é de conhecimento dos Alvaranenses.-------------------------------------------------------------

--------Seguidamente falou o Sr. Nuno Ribeiro, questionou as escolhas da prioridade de 

intervenção dos caminhos deste executivo, visto que o caminho que dá acesso à sua 

residência está em mau estado.---------------------------------------------------------------------

--------O Sr. Augusto Marques alerta a Junta de Freguesia para o perigo que existe num 

caminho que se situa junto à casa do Sr. Ademar com abertura de uma trincheira 

colocando os utilizadores do caminho em perigo.-----------------------------------------------

---------Por fim o Sr. José Coutinho saudou o Sr. Presidente da Assembleia e todos os 

seus elementos augurando um futuro promissor deste executivo. Aguarda com 

expectativa as ideias construtivas que os membros da oposição do PS possam propor. 

Achando que a intervenção do Sr. Fernando Martins ainda é apresentada como se 

continuasse a ser o Presidente da Junta e alongadas. Sugeriu que o público passa-se a 

intervir no início das sessões da Assembleia e referiu o seu descontentamento pela 

forma como estão a ser executadas as obras dos novos acessos ao viaduto da Refer. 

Tendo a Sra. Presidente da Junta referido que questionou o Sr. Presidente da Câmara 

sobre este assunto, tendo sido transmitido que não se podia fazer nada, pois a obra já 

está em execução e é da responsabilidade da Refer.--------------------------------------------

---------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 Passos---------------------------------------------------------- 

 


