ACTA Nº3
------Aos vinte e sete dias do mês de Junho do ano dois mil e dois, pelas vinte horas e
trinta minutos, reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia de Alvarães,
presidida por José Joaquim Sottomaior Faria, estando também presentes, os seguintes
membros da Assembleia: senhores Amândio de Faria Rolo, Aparício de Faria Rolo,
Belmira Fernandes Pereira, Manuel Ribeiro da Costa Faria, Marcial Araújo Passos,
Maria Fernanda Peixoto Sotto Maior Faria e Sandra Manuela Martins Faria Gomes,
estando ausente o senhor Fernando António Alves da Costa Faria. -------------------------------Estiveram também presentes os seguintes membros da Junta de Freguesia:
Fernando Alberto Vilarinho Martins, Armando dos Santos Faria e Maria Helena
Martins Oliveira Santos. ---------------------------------------------------------------------------------A sessão tinha, como Ordem de Trabalhos, a seguinte: ---------------------------------------1- Informações; -------------------------------------------------------------------------------------2- Regulamento do Cemitério; --------------------------------------------------------------------3- Código de Posturas; -----------------------------------------------------------------------------4- Relatório da actividade da Junta de Freguesia; ----------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão, saudando todos os
presentes e reservando um espaço para esclarecimento de algumas dúvidas inerentes a
esta Assembleia de Freguesia. Ainda informou que, o senhor Amândio de Faria Rolo,
retomou o seu lugar na Assembleia de Freguesia, após ter expirado o período de
suspensão por noventa dias. -----------------------------------------------------------------------------Terminada a sessão de esclarecimentos, o senhor Marcial Passos colocou as
seguintes questões: - fossas retiradas a quem e depositadas em que local; - super lotação
do transporte escolar: - inventário dos bens móveis e imóveis da Junta de Freguesia; periodicidade das reuniões da Junta de Freguesia; - ordem de prioridades dos arranjos
dos caminhos; - critérios a ter em conta para a atribuição das casas do bairro Social; arranjo dos logradouros das escolas do 1º Ciclo, nomeadamente da escola EB-1 de
Igreja – Alvarães; - protecção e manutenção dos espaços verdes; - imagem de Alvarães
denegrida pela Imprensa; - protocolo estabelecido com o Centro Paroquial e Social para
cedência de espaço para o “Projecto Millennium”; - continuidade dos passeios
construídos na rua da Igreja. ----------------------------------------------------------------------------Terminada a apresentação das dúvidas, o senhor Presidente da Junta, esclareceu as
pessoas em questão, referindo que as fossas são vazadas no aterro sanitário e que o
custo é suportado pelo requerente. ---------------------------------------------------------------------Quanto ao transporte escolar, na realidade não tem a capacidade desejada e
necessária, mas a sua gestão não é muito fácil. Ainda solicitou, propostas durante esta
reunião de Assembleia de Freguesia, para que se estabelecesse um acordo que
estipulasse qual a comparticipação pela sua utilização. ---------------------------------------------Relativamente, aos arranjos dos logradouros das escolas do 1º Ciclo,
nomeadamente da Escola da Igreja, a Câmara Municipal, já investiu durante o mandato
anterior, na reparação dos mesmos e que agora só será possível solicitar nova verba para
melhoramento dos mesmos. -----------------------------------------------------------------------------Em relação ao inventário, a lei já previa, não havendo no entanto um inventário
elaborado, ou seja, inexistente.--------------------------------------------------------------------------Quanto à periodicidade das reuniões da Junta de Freguesia, será cumprida a
legislação em vigor e publicados os editais. ----------------------------------------------------------Perante a situação económica da Junta de Freguesia, o senhor Presidente da
mesma, referiu que serão arranjados caminhos situados em zonas não urbanizadas, tais
como o de Navainho e o da Lamela, isto por serem arranjos de custos inferiores, mas

que virão a favorecer muitos agricultores. ------------------------------------------------------------Após o esclarecimento às duvidas solicitadas, o senhor Aparício Rolo frisou que o
material armazenado em sua posse, mas que pertence à Junta de Freguesia, só será
entregue quando este o entender e não quando a Junta de Freguesia o solicitar. ----------------No decorrer da sessão o senhor Presidente deu conhecimento do novo horário de
funcionamento da Junta de Freguesia, ou seja, de segunda a sexta-feira das 15h às 20
horas e ao sábado das 9h às 12h e a das 13h às 18 horas. Ainda mencionou, que a Junta
durante este tempo tem uma funcionária que foi solicitada ao Instituto de Emprego e
que as despesas com esta são apenas o subsídio de refeição. ---------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia interveio, apresentando uma proposta para o
Regulamento do Cemitério, para depois ser apresentada em Assembleia. -----------------------A Junta de Freguesia apresentou três propostas: -----------------------------------------------1- Regulamento para a utilização da carrinha: -------------------------------------------------2- Alteração das taxas de registo e licenciamento de Canídeos; -----------------------------3- Jóia de admissão para sócio do cemitério. ---------------------------------------------------A alteração das taxas de Registo e Licenciamento de Canídeos e a Jóia de admissão
para sócio do Cemitério foram aprovados com 8 (oito) votos a favor, nenhuma
abstenção e nenhum voto contra. -----------------------------------------------------------------------Quanto ao regulamento para a utilização da carrinha, a aprovação foi adiada, uma
vez que alguns membros da Assembleia não tinham conhecimento desta situação. ------------O senhor Presidente da Assembleia apresentou as prioridades para Requisição da
carrinha. Em primeiro lugar para a freguesia e só posteriormente para
pessoas/associações alheias à mesma. Ainda frisou que mesmo dentro da freguesia
existem prioridades: Associações; Particulares e por fim outros que eventualmente a
solicitem. -------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta deu conhecimento acerca do Plano de Actividades
desenvolvido no segundo trimestre de 2002. ---------------------------------------------------------A tesoureira da Junta de Freguesia esclareceu a rubrica que ficou em dúvida na
última reunião de Assembleia de Freguesia. Ainda referiu o relatório de contas dos
primeiros cinco meses deste mandato, mencionando as despesas e as receitas. -----------------O senhor Presidente da Assembleia concedeu a palavra à assistência, sendo o
primeiro interveniente o senhor José Silva que exige mais respeito para a próxima
Assembleia para com a assistência, isto é, em relação à duração da própria reunião.
Também questionou a existência do orçamento para o ringue da Costeira. Por fim,
alertou novamente a questão da prioridade dos caminhos. -----------------------------------------O senhor Olindo Pereira, é de opinião que alguns membros da Assembleia de
Freguesia, perdem demasiado tempo com questões insignificantes. ------------------------------O senhor Augusto Coutinho felicitou a Junta de freguesia pelo alargamento dos
caminhos realizado durante este tempo de mandato. Ainda agradeceu a todos os
proprietários a cedência de área do próprio terreno para este fim. ---------------------------------O senhor Adriano Teixeira, não está de acordo com o encerramento da passagem
de nível da Chasqueira, se por conseguinte tiver que fazer um trajecto mais longo até
casa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Rui Ferreira, interveio dizendo que o seu pai – senhor Augusto Freiria,
havia cedido uma parcela de terreno para o Parque de Estacionamento do Centro de
Saúde, mas em contra partida pretendia fazer uma entrada para casa. Esta situação, foi
problema da Junta cessante, ao qual o senhor Aparício Rolo afirma nunca ter falado
com o senhor Augusto Freiria. --------------------------------------------------------------------------O senhor José Coutinho, solicitou mais cadeiras e amplificação sonora para as
posteriores Assembleias. Ainda perguntou onde poderá depositar o aterro que até agora

vazava na Costeira e ainda questionou acerca da solução para a rede viária na nossa
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, o senhor Rui Freiria cedeu à Junta de Freguesia um documento da
Conservatória dos Registos Predial e Comercial Viana do Castelo, onde se pode
verificar a confrontação da dita parcela de terreno. --------------------------------------------------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
e pela Secretária que a lavrou. ---------------------------------------------------------------------------Presidente: José Joaquim Sottomaior Faria
-------Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes

