ACTA N.º 28
-----Aos dezanove dias do mês de Dezembro do ano dois mil e sete, pelas vinte e uma
horas reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia de Alvarães, a
Assembleia de Freguesia presidida por José Joaquim Sottomaior Faria, encontrando-se
presentes os seguintes membros: as senhoras Maria Fernanda Peixoto Sottomaior Faria,
Maria Manuela Coutinho Sampaio e Sandra Manuela Martins Faria Gomes e os
senhores Carlos Manuel Oliveira Xavier em substituição de Dora Filipa Montenegro
Ramos, José Augusto Ribeiro Coutinho, José da Costa e Silva, José Manuel Rosas
Campelo Amorim e José Maria Oliveira Mendes Peixoto. Estiveram também presentes
todos os membros da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------A sessão tinha como Ordem de Trabalhos a seguinte: -----------------------------------1 - Informações; --------------------------------------------------------------------------------2 – Aprovação dos Protocolos de Colaboração e Deliberação de Competências entre
a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia; -----------------------------------------------3 – Orçamento 2008; --------------------------------------------------------------------------4 – Taxas 2008; ---------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão saudando todos os presentes
e solicitando, de imediato, a leitura da acta anterior, que já havia sido aprovada em
minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Finda a leitura da acta, o senhor Presidente da Assembleia, questionou os membros
da mesma acerca das rectificações a fazer, tendo o senhor José Coutinho feito duas
alterações, a inclusão, nas actas posteriores dos dados financeiros, relacionados com as
actividades desenvolvidas (obras) pela Junta de Freguesia e afirmou ter sido ele a
oferecer-se para transportar a telha, para a Azenha. ------------------------------------------------Finda esta exposição, a acta foi aprovada pelos elementos que se encontravam
presentes na sessão anterior. ---------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia, deu início ao período antes da
ordem do dia, tendo o senhor José Coutinho questionado acerca do que o senhor
Presidente da Junta proferiu nas acta número vinte e um, de Abril de dois mil e seis,
relativamente à “legalidade” das actas. ---------------------------------------------------------------O senhor José Joaquim Faria, propôs que a Assembleia se pronunciasse
relativamente quanto ao número de elementos que deve assinar e/ ou rubricar as actas. ------ Após esta intervenção, o senhor José Coutinho, interrogou acerca dos anexos
referentes a cada acta, ou seja, se não deverão constar na página da Internet, tendo o
senhor Presidente da Assembleia referido que, na sua opinião, não será necessário pois,
é preciso digitalizar todos os documentos e que a página da autarquia se encontra em
situação de melhoramento mas, se a Assembleia se pronunciar nesse sentido a mesma
poderá chegar a um consenso. -------------------------------------------------------------------------Concluindo, o senhor Presidente da Mesa referiu que neste momento, só serão
colocadas as actas, na página, e os anexos das mesmas ficarão arquivadas em local
próprio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor José Coutinho manifestou o seu desagrado pelo facto de a autarquia ter
ignorado a sua ajuda no transporte da telha para a Azenha. ---------------------------------------De seguida, o senhor José Campelo questionou acerca do inventário do imobilizado
e respectiva avaliação, tendo a tesoureira da junta referido que não é obrigada a publicar
pois não atinge os valores estabelecidos pelo Decreto Lei n.º2/2007, de 15 de Janeiro de
2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Findo o período antes da ordem do dia, passou-se ao primeiro ponto da ordem de
trabalhos, tendo o senhor Presidente da Assembleia cedido a palavra ao secretário da

Junta de Freguesia, Armando Faria, que deu a conhecer as actividades desenvolvidas
pela autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------Terminada esta exposição, usou da palavra a tesoureira da junta que passou a citar a
posição financeira e orçamental relativa ao período compreendido entre um de Janeiro a
vinte de Dezembro de dois mil e sete. ----------------------------------------------------------------Não havendo mais questões, passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos,
tendo o senhor Fernando Martins, informado que a lei obriga que todos os anos, a
Assembleia aprove os protocolos realizados entre a Junta de Freguesia e a Câmara
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia, propôs a votação da transferência de
competências da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia nos termos da lei. -------------Esta proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------No que concerne, ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, a tesoureira expôs de
uma forma clara e sucinta o orçamento para dois mil e oito. --------------------------------------Terminados os esclarecimentos, referentes ao terceiro ponto, o senhor José Joaquim
Faria colocou a votação o orçamento para dois mil e oito, tendo sido aprovado com 5
(cinco) votos a favor e 4 (quatro) abstenções do partido social democrata. ---------------------Seguidamente, foi colocada a votação a proposta em bloco das taxas para dois mil e
oito. O quarto ponto da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade. --------------------Finda a aprovação, o senhor Presidente da Assembleia, agradeceu em nome do
Posto de Assistência Social de Alvarães, a cedência da cisterna. Referiu ainda, que
relativamente ao espaço cedido para a construção da capela mortuária, o proprietário do
mesmo perde a entrada, sendo necessário a Assembleia possibilitar um novo acesso. --------Finda a ordem de trabalhos, passou-se a palavra ao público, tendo o senhor Paulo
Vieira referido que lamenta o facto de a Assembleia se comparar e criticar os
antecessores. Felicitou a Junta de Freguesia pelo sítio na Internet e refere ainda que na
Rua do Souto do Monte vai ser criada uma comissão designada “Os amigos do Souto do
Monte”, no sentido de resolver o problema das infiltrações no nesse local. ---------------------Questionou ainda, a mesma autarquia dos benefícios que a mesma pretende obter
com as obras realizadas na Azenha D’Almerinda. --------------------------------------------------Relativamente às infiltrações na Rua do Souto do Monte, o senhor Presidente da
Junta, refere que a mesma não se pode responsabilizar por essa questão pois, os
moradores é que taparam os “agueiros”. -------------------------------------------------------------O senhor Alberto Lário, lamenta o facto de a Junta de Freguesia desprezar a
Associação de que faz parte, solicitando um esclarecimento sobre esse facto. O senhor
Fernando Martins refere que a Junta não dispõe de meios financeiros e que não tem
efectuado reuniões com as Associações. -------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia, em nome da mesma, deseja a todos um Santo e
Feliz Natal e um Feliz dois mil e oito. --------------------------------------------------------------O senhor Fernando Martins reiterou as palavras do senhor Presidente da Assembleia
e aproveitou para convidar todos os membros a comparecerem na Junta de Freguesia, no
dia vinte e três de Dezembro, pelas dez horas, para receber os motards. ------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a sessão, da qual se lavrou a
presente acta, que depois de lida, em minuta, em voz alta, foi colocada a votação para
ser aprovada, tendo sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------Vai ser agora assinada pelo presidente e pela secretária que a lavrou: -----------------------Presidente: José Joaquim Sottomaior Faria
------Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes

