ACTA Nº 13
------Aos vinte e nove dias do mês de Abril de dois mil e quatro, pelas vinte horas e
trinta minutos, 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 todos os seus membros. ----------------------------------------------------------------------Estiveram também presentes todos os membros da Junta de Freguesia. --------------------A sessão tinha como Ordem de Trabalhos a seguinte: ----------------------------------------1 - Informações. ------------------------------------------------------------------------------------2 – Aprovação do Relatório e Contas de 2003. -------------------------------------------------3 – Proposta de rectificação orçamental. --------------------------------------------------------4 – Condicionalismos na venda de sepulturas. -------------------------------------------------5 – Adesão À Associação Inter-freguesias. -----------------------------------------------------6 – Relatório da Actividade da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia, deu início à sessão tento proposto que a acta
fosse elaborada pela funcionária da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------De seguida, propôs a leitura da acta da sessão anterior, tendo esta sido aprovada
por unanimidade com a abstenção de Belmira Fernandes Pereira. --------------------------------O senhor Marcial questionou o facto do problema do Aterro Sanitário não constar
nos pontos da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------------------O senhor Fernando Faria manifestou o seu descontentamento em relação à visita
dos deputados à nossa freguesia, pois diz que algumas pessoas foram avisadas com
antecedência e membros da Assembleia tomaram conhecimento no dia anterior. --------------O senhor Presidente da Junta, justificou dizendo que a Junta convidou todos os
deputados e negou a afirmação do senhor Fernando Faria. -----------------------------------------Relativamente, à questão colocada anteriormente pelo senhor Marcial, no que
respeita ao saneamento, o senhor Fernando Martins lamentou o facto deste membro da
Assembleia desconhecer o que este havia dito sobre o assunto. -----------------------------------De imediato, o senhor Presidente passou ao segundo ponto da Ordem de
Trabalhos, tendo solicitado à tesoureira que de uma forma concisa e objectiva fizesse a
apresentação do Relatório e contas de dois mil e três, documento já do conhecimento de
todos os elementos pois havia sido distribuído para apreciação. Foi posta, a referida
conta de gerência à votação desta Assembleia, sendo esta aprovada por unanimidade.---------Assim, constatou-se que transitou um saldo positivo de 5.598.95€ (cinco mil,
quinhentos e noventa e oito euros e noventa e cinco cêntimos) do exercício do ano dois
mil e dois. --------------------------------------------------------------------------------------------------A receita foi de: 185.483.89€ (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e
três euros e oitenta e nove cêntimos), destacando-se as transferências do FFF (Fundo de
Financiamento de Freguesias) e para melhoramentos de Iniciativa da Freguesia assim
como as taxas relacionadas com o cemitério e venda de sepulturas. ------------------------------A despesa situou-se nos 151.827.01€ (cento e cinquenta e um mil, oitocentos e
vinte e sete euros e um cêntimo). -----------------------------------------------------------------------De referir os gastos mais significativos foram efectuados com o pessoal e com a
conservação da rede viária. -----------------------------------------------------------------------------Transitou um saldo 39.255.83€ (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco
euros e oitenta e três cêntimos), para o exercício do ano dois mil e quatro. ----------------------Finda esta, foi posta a referida conta de gerência à votação desta Assembleia,
sendo esta aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------De seguida, passou-se ao ponto número três da Ordem de Trabalhos, tendo este
sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------

------Relativamente ao quarto ponto da Ordem de Trabalhos, o senhor Fernando Martins
informou que existem trinta e sete sepulturas, mas que, vinte e quatro estão reservadas
para o caso de acontecer uma catástrofe e as restantes ainda estão disponíveis para
venda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Atendendo à escassez de sepulturas e até estar resolvido o problema do
alargamento do cemitério, propôs-se a venda de sepulturas só em caso de morte. ------------- Esta proposta foi aprovada com sete votos a favor e um contra do senhor Aparício
Rolo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito, ao quinto ponto da Ordem de Trabalhos, os senhores Fernando
Faria e Marcial Passos acham positivo o projecto, mas são de opinião que se devem
definir primeiro os objectivos. No entanto, o senhor Fernando Martins diz que necessita
do aval dos membros da Assembleia para poder passar à segunda fase. -------------------------O senhor Presidente da Assembleia propôs que se votasse a favor da criação de
associação Inter – Freguesias e só mediante o conhecimento dos objectivos é que se
votará para a segunda fase. ------------------------------------------------------------------------------Esta proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------No que respeita ao sexto e último ponto da Ordem de Trabalhos, o senhor
Fernando Martins informou que a Junta teve que contratar um advogado e ainda fez
uma síntese do Relatório da Actividade da Junta de Freguesia. ------------------------------------------Por fim, propôs que a iluminação do cemitério passasse a ser luz pública, ou
seja, deixa de ser a Junta a ter a despesa passando a Câmara Municipal a suportar os
custos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------De imediato, deu-se a oportunidade ao público, tendo o senhor José Silva
questionando acerca do levantamento do portão da Azenha do Dr. Ricardo. Também
referiu que a Junta actual está a fazer obras de raiz enquanto a cessante não o fez. -------------O senhor Augusto Coutinho, referiu a questão do alargamento do cemitério. É de
opinião que se devia fazer um levantamento e que cada casa devia ter uma sepultura,
pois há quem as tenha há mais de vinte ou trinta anos e não as zele. -----------------------------O senhor Alberto Lário, quer saber se há espaço para construir os balneários. ------------O senhor Presidente da Junta diz que não pode ser feito da maneira como o senhor
Alberto o deseja. ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor José Coutinho propôs que se marcasse a estrada número quinhentos e
quarenta e três – sentido cruzeiro – zona industrial e que se deviam colocar bandas,
tendo o senhor Fernando Martins informado que o uso destas é proibido. -----------------------Por fim, a Dona Maria de Lurdes Meira alertou para o mau estado da Rua das
Poças. ------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais, havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão da qual se lavrou a
presente acta que depois de lida em voz alta vai ser aprovada e assinada pelo presidente
da Assembleia e pela Secretária que a lavrou: --------------------------------------------------------Presidente: José Joaquim Sottomaior Faria
------Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes

