ACTA Nº 4
------Aos vinte e seis dias do mês de Setembro de dois mil e dois, 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- Acessos ao Rio Neiva. --------------------------------------------------------------------------3- Código de Posturas e Regulamentos. ---------------------------------------------------------4- Relatório da Actividade da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão, saudando todos os
presentes e dando a palavra aos membros da Assembleia. -----------------------------------------O senhor Fernando Faria começou por saudar todos os presentes e fez questão de
informar estes que havia sido interpelado por pais das crianças da Escola da Costeira,
uma vez que se sentem marginalizados em relação ao transporte escolar.------------------------Ainda solicitou esclarecimento sobre o prometido autocarro de trinta lugares por
altura da campanha eleitoral. ---------------------------------------------------------------------------O senhor Marcial Passos, apresentou fotografias de algumas passagens de nível de
freguesias vizinhas que haviam sido encerradas, querendo transmitir a ideia de que as
soluções adoptadas foram melhor conseguidas do que a passagem da Longueira em
Alvarães. Ainda questionou sobre a área geográfica a que pertenceu a passagem de nível
da Chasqueira. --------------------------------------------------------------------------------------------Terminada a exposição das questões o senhor Presidente da Junta saudou e
agradeceu a presença de todos. Começou por esclarecer as questões que lhe foram
colocadas dizendo que o autocarro ainda se encontra em fase de acabamento e
relativamente ao serviço de transporte escolar efectuado pela carrinha da Junta de
Freguesia continuará nos mesmos moldes até ao final do ano de dois mil e dois, uma
vez que está prevista nova legislação sobre esta matéria para o início de Janeiro de dois
mil e três. O senhor Fernando Martins frisou que durante o transporte escolar a lotação
legal será respeitada. -------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia informou ter enviado à Refer, SA dois ofícios
datados de dezassete de Julho de dois mil e dois e nove de Setembro de dois mil e dois,
não obtendo até à data qualquer resposta, tendo proposto uma terceira tentativa e caso
não haja resposta dentro de quinze dias convocar-se-ia uma Assembleia extraordinária
para tratar do assunto. ------------------------------------------------------------------------------------Nesta altura foi lida e aprovada a acta da sessão anterior com oito votos a favor e
uma abstenção do senhor Fernando Faria que não se encontrava presente nessa sessão. ------Quando ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos, os acessos ao Rio Neiva
constituem um assunto de grande interesse por parte da população de Alvarães. Esta
sente-se indignada pelo facto dos proprietários terem vedado os seus terrenos não
respeitando o direito de acesso. No caso da Azenha da Morena o problema é mais grave
pelo facto do proprietário se ter apoderado de uma parcela razoável de terreno
pertencente à Junta de Freguesia, tendo alterado o traçado do caminho público que dava
ligação da freguesia vizinha de Forjães através de uma ponte de madeira que existia. ---------A Assembleia de Freguesia não tem autoridade para repor a ordem legal mas quer
o executivo anterior quer o actual têm diligenciado junto da Câmara Municipal. ---------------O senhor Presidente da Junta de Freguesia propôs a compra da Azenha da
Almerinda com uma área de novecentos metros quadrados pela quantia de (25.000€)

vinte e cinco mil Euros pagos da seguinte forma: (5.000€) cinco mil Euros em
Dezembro de dois mil e dois e os restantes (20.000€) vinte mil Euros até Agosto de dois
mil e três. --------------------------------------------------------------------------------------------------Esta proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------O senhor Fernando Martins informou com respeito ao transporte escolar, que em
caso de acidente mortal a Junta de Freguesia jamais se poderá responsabilizar por
qualquer indemnização. ---------------------------------------------------------------------------------O senhor Fernando Faria não concorda que os encarregados de educação
comparticipem o transporte escolar mas sim que se pague um seguro para os seus
educandos.-------------------------------------------------------------------------------------------------No regulamento para a utilização da carrinha suprime-se a alínea d) do ponto dois e
acrescenta-se na alínea c) “ou equiparados”. ---------------------------------------------------------Este regulamento foi aprovado com 5 (cinco) votos a favor e 4 (quatro) contra e só
entrará em vigor em Janeiro de dois mil e três caso a nova legislação seja favorável. ---------O Presidente da Assembleia convidou os elementos da mesa a cooperar na Revisão
do Código de Posturas e do Regulamento do Cemitério, tendo-se prontificado os
senhores Joaquim Faria, Belmira Pereira e Maria Fernanda Faria. --------------------------------O senhor Fernando Martins expôs detalhadamente as actividades que esta Junta
desenvolveu durante o terceiro trimestre de dois mil e dois. ---------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia interveio lembrando que o espaço adquirido
para a construção da Creche não é suficiente para tal pelo que estão a desenvolver-se
esforços junto das entidades competentes no sentido de alterar o PDM nesta zona cívica
de Alvarães. -----------------------------------------------------------------------------------------------Foi dada pelo senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, oportunidade, a todos
os presentes de colocarem as questões que entenderem. -------------------------------------------Posto isto, interveio o senhor Avelino Fernandes dizendo que o proprietário da
Azenha da Morena vedou o terreno público numa extensão considerável. Diz ser
proprietário do artigo número 63 do qual mencionou as confrontações e afirma que o
senhor Artur, proprietário da Azenha, colocou um portão com cerca de dez metros
dentro daquilo que pertence à Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------A Dona Maria Neto a propósito de uma garagem em construção em frente à sua
casa culpou a Junta do consentimento da construção da mesma. ----------------------------------O senhor José Silva devido a má informação recebida durante o decorrer desta
sessão, solicitou que o informassem do que havia sido dito a seu respeito relativamente
à sua intervenção na sessão anterior. ------------------------------------------------------------------Relativo ao assunto do transporte escolar foi também questionada qual a solução
justa para atender os interesses dos cerca de cento e cinquenta alunos das duas EB1 de
Alvarães, sendo a carrinha de nove lugares incluindo o condutor. --------------------------------O senhor Presidente da Assembleia manifestou a sua satisfação pelo facto da
Assembleia concordar, sem qualquer objecção, com a proposta da compra da Azenha. -------A Dona Rosa Sampaio de Rocha Pinto queixou-se que um dos seus vizinhos
despejava algum lixo junto a um portão que dá acesso à sua propriedade, tendo o senhor
Presidente da Assembleia apelado ao civismo dos cidadãos desta freguesia. -------------------O senhor Domingos Barros, mais uma vez expôs a dificuldade de acesso à sua
casa.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----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

