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--------Aos vinte e seis dia do mês de abril do ano dois mil e treze pelas vinte e uma 

horas, 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. Armando Faria, Sr. Augusto Peixoto em substituição da Sra. 

Ivone Cruz, Sr. Fernando Martins e Sra. Fernanda Faria. ------------------------------------- 

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

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

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

--------2. Primeira Revisão Orçamental; ---------------------------------------------------------- 

--------3. Aprovação do Relatório de Actividades e Conta Gerência de 2012. -------------- 

--------De seguida foi lida a ata da última Assembleia de Freguesia. Colocada à votação 

foi aprovada com uma abstenção da Sra. Fernanda Faria por não ter estado presente na 

anterior assembleia. Tendo ainda o Sr. Fernando Martins proposto uma correção à acta, 

referindo que o secretário da junta de freguesia não deveria intervir mas sim a 

presidente pois é ela que representa a freguesia. ------------------------------------------------ 

--------Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia abriu o período antes da ordem do 

dia aos membros da Assembleia de Freguesia, havendo uma intervenção por parte dos 

mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Fernando Martins cumprimentou os presentes e apresentou as seguintes 

questões: Pretende saber se o secretário da junta apresentou justificação para a sua 

ausência; metodologia usada na aplicação do herbicida (se existiu edital); se houve 

ligação da iluminação da azenha á rede pública e qual foi o procedimento; qual é o 

ponto de situação da obra do cemitério; se a junta esta consciente da aquisição do 

terreno atrás do sindicato, pois havia uma doação para o Grupo folclórico; Qual o ponto 

de situação do polidesportivo; também questionou a aquisição de terreno para 

alargamento do cemitério e por fim questiona a selecção do motorista que conduz a 

carrinha da junta. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------A Sra. Presidente da Junta cumprimentou os presentes e questionou a assembleia 

se vêm algum obstáculo em responder a estas questões no ponto número um da ordem 

de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 



--------O Presidente da Assembleia de Freguesia, introduziu o primeiro ponto da ordem 

de trabalhos, passando a palavra à Sra. Presidente da Junta de Freguesia, para proceder 

às informações.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Organização do 4.º Encontro de Cantares de Janeiras; Apoio ao 2º Passeio 4X4 

“Rota dos Andores Floridos”; Apoio ao 4º Passeio TT “Rota do Barro”; Aquisição de 

placas de identificação de ruas que estavam danificadas ou inexistentes; Limpeza e 

reparação de diversos arruamentos; Pavimentação da Rua do Paúso e Rua das Bispas, e 

parte da Travessa das Bispas; Reunião em Alvarães com executivo camarário, para 

reapreciação do plano de acção e capela mortuária; Entrada de processo de obras na 

Câmara Municipal para construção da Capela Mortuária; Presença em reuniões de 

C.S.I.F e eleição para a Presidência da C.S.I.F; Recuperação dos espaços ajardinados; 

Reparação da carrinha de 9 lugares e tractor; Recuperação do adro da igreja; Transporte 

escolar diário de 40 crianças para o Centro Escolar de Alvarães; Distribuição de folar de 

Páscoa pelos alunos do Centro Escolar de Alvarães; Acolhimento do compasso pascal 

na sede da junta de freguesia; Início de curso de formação na área de higiene e 

segurança no trabalho; Aquisição de material informático para instalação de novo 

programa de gestão autárquica; Início das obras de alargamento do cemitério paroquial.- 

--------Alerta que aceitam inscrições para a ida a Fátima e convida para no dia 5 de Maio 

participarem no passeio de btt e na caminhada. ------------------------------------------------- 

--------Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Fernando Martins informou que 

deveria questionar os seus colegas, pois a maioria das questões apresentadas já foram 

apresentadas e discutidas em reuniões da assembleia realizadas anteriormente. Quanto á 

ausência do secretário foi apresentada uma justificação á Presidente da Junta. Na 

aplicação de herbicida é norma usar herbicidas que respeitem o ambiente e avisar a 

população, este procedimento deve-se ao facto da escassez de recursos humanos para 

manter as vias da freguesia limpas. A iluminação da rede pública da azenha foi do 

conhecimento das entidades competentes. O mesmo se aplica ao cemitério e até houve 

aconselhamento por parte da EDP, sendo isto do conhecimento camarário. Quanto à 

doação da parcela de terreno ao Grupo folclórico, antes de responder pretende saber se 

foi aprovada em assembleia de freguesia e se foi formalizada esta doação por escrito, e 

que tipo de doação foi feita? ----------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Fernando Martins respondeu que houve uma proposta da Junta de 

Freguesia à Assembleia para haver uma doação ao Grupo folclórico. Não fez a 



documentação porque a junta somente possuía um terço de um terreno indiviso de 3000 

metros e não conseguia comprar aos herdeiros por os terrenos não estarem legais. ------- 

--------A Sra. Presidente da Junta respondeu à questão referente ao cemitério referindo 

que este tem licenciamento, pois caso contrario estaríamos numa situação muito 

complicada, se o quiser pode consultar e o tipo de procedimento que segue. Este projeto 

tem como dono da obra a junta de freguesia. Quanto ao caminho de servidão este não 

passou para a junta, o que houve foi uma alteração do trajecto, sem qualquer oposição 

dos utilizadores. Quanto á inutilização do polidesportivo deveu-se ao alargamento do 

cemitério de acordo com o projecto apresentado pela Camara Municipal tendo este 

executivo tido a preocupação de o apresentar e discutir em Assembleia de Freguesia. 

Atualmente estamos a viver um cenário complicado, a câmara esta a passar por 

dificuldades económicas e financeiras e teve a necessidade de adaptar novos 

procedimentos, esta obra depende totalmente da câmara Municipal, apesar de ser a junta 

de Freguesia a dona da obra. A primeira parte do projecto está em fase de execução 

tendo já sido investido cerca de 110 mil euros, apesar de até ao momento este executivo 

não ter recebido qualquer verba da câmara Municipal. Na qualidade de devedores esta 

junta de freguesia vai continuar a solicitar o pagamento conforme acordado com a 

Camara Municipal. Relativamente à aquisição dos terrenos, o processo de aquisição foi 

uma proposta de compra e venda com os proprietários, com o conhecimento da câmara 

Municipal, além da verba atribuída foi concedida uma sepultura e lugar de jazigo. A 

aquisição da carrinha e o protocolo da sua utilização já foi apresentada e aprovada em 

Assembleia anterior. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Fernando Martins também foi questionado sobre um protocolo durante o 

seu mandato na qualidade de Presidente da Junta, entre o executivo e os ATL em que se 

assumiu sempre o custo do gasóleo e uma remuneração mensal ao motorista de 140 

euros pela distribuição das crianças, e se este protocolo foi aprovado em assembleia. ---- 

--------O Sr. Fernando respondeu que foi simples, quem pagava ao motorista era o ATL, 

a junta subsidiava uma parte desse processo, pois essa pessoa fazia outros serviços, 

como levar as crianças á escola, essa pessoa era escolhida pelos ATL.----------------------

--------O Sr. Jaques cumprimenta os presentes e mais uma vez apelou ao contributo de 

todos para o bem da nossa freguesia, e só assim entende a sua situação nesta assembleia, 

estranhando por isso algumas questões levantadas sobre a obra feita em vez de 

questionar e propor novos projectos. ------------------------------------------------------------- 



--------O Sr. Presidente da Assembleia mencionou que muitas das questões colocadas á 

Presidente da Junta já foram esclarecidas em assembleias anteriores, assim o Sr. 

Fernando Martins deveria se ter informado melhor dos temas tratados em todas as 

assembleias em que esteve ausente. --------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Secretario relembrou o Sr. Fernando Martins que durante as assembleias 

em que liderou o executivo era usual a intervenção do secretário da junta, Armando 

Faria. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente da Assembleia também referiu que quando o Sr. Fernando 

Martins liderava o executivo anterior o secretário e a tesoureira intervinham sempre que 

necessário, não entende qual é o espanto dessa situação. -------------------------------------- 

--------O Presidente da Assembleia de Freguesia introduz o segundo ponto da ordem de 

trabalho passando seguidamente a palavra à tesoureira. --------------------------------------- 

--------Esta informou que os valores da revisão orçamental é a passagem do saldo de 

gerência 9.238.32 (nove mil duzentos e trinta e oito euros com 32 cêntimos). ------------- 

--------Colocada á votação pelo Sr. Presidente da Assembleia foi aprovada com cinco 

votos a favor e quatro abstenções dos membros do partido socialista. ----------------------- 

--------O Presidente da Assembleia de Freguesia introduz o terceiro ponto da ordem de 

trabalhos, passando novamente a palavra à tesoureira. ----------------------------------------- 

--------Que informou os valores das receitas correntes e de capital e operações de 

tesouraria, despesas correntes e de capital e saldo de gerência. Nomeadamente Receitas 

de capital são de 42.200 euros (quarenta e dois mil e duzentos euros), Receitas correntes 

113.369.59 (cento e treze mil trezentos e sessenta e nove euros e cinquenta e nove 

cêntimos); despesas correntes 86.895.10 euros (oitenta e seis mil oitocentos e noventa e 

cinco euros e dez cêntimos) e despesas de capital 64.184.73 euros (sessenta e quatro mil 

cento e oitenta e quatro euros e setenta e três cêntimos). -------------------------------------- 

--------O Sr. Fernando Martins referiu que analisaram as contas e que a execução fica 

aquém das expectativas continuando a não ter noção da realidade. -------------------------- 

--------Na resposta a tesoureira mencionou que esta execução deve-se essencialmente á 

obra do cemitério que como o Sr. Fernando sabe só iniciou em 2013, portanto com esta 

obra este executivo acabará com uma execução elevada. -------------------------------------- 

--------O Sr. Fernando questionou algumas verbas de diversas rubricas às quais a 

tesoureira respondeu.-------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Fernando Martins questionou sobre as senhas de presença, remuneração 

dos órgãos de assembleia, quanto foi pago a cada membro do executivo. ------------------ 



--------A Sra. Tesoureira refere que falta pagar as assembleias, que a presidente recebe 

€274,69 (duzentos e setenta e quatro euros e sessenta e nove cêntimos) o secretário e 

tesoureira recebem €219,82 (duzentos e dezanove euros e oitenta e dois cêntimos) e não 

existem ajudas de custo.----------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Fernando diz que ao fazer os cálculos o valor é superior e assim pergunta se 

o secretário recebeu os dois meses que esteve ausente questionando o valor na rubrica 

010101 á qual não foi dada resposta e o executivo comprometeu-se em dar resposta na 

próxima Assembleia.-------------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia coloca á votação e é 

aprovada com 5 votos a favor e 4 contra apresentando uma declaração de voto por parte 

dos membros do partido socialista.---------------------------------------------------------------- 

--------“Os elementos da mesa da Assembleia de Freguesia de Alvarães, Fernando 

Alberto Vilarinho Martins, Augusto Coutinho Sá Peixoto, Armando dos Santos Faria e 

Maria Fernanda Sotto Maior Faria, pedem esclarecimento sobre o valor da compensação 

paga aos órgãos da Junta de Freguesia, relativa ao ano de 2012, dada que o secretário 

pediu suspensão de funções por dois meses e sobre a compensação aos membros da 

Assembleia de Freguesia, omissa nas contas em questão.-------------------------------------- 

--------Questionaram também a baixa taxa de execução relativa ao orçamento, muito 

elevado, atendendo á situação actual”------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao 

público, tendo-se inscrito o Sr. Nuno Ribeiro e o Sr. José Coutinho.------------------------- 

--------O Sr. Nuno cumprimentou referindo que nestes dias estiveram presentes em 

Alvarães alguns técnico dos serviços municipalizados a colocarem água da rede pública 

na casa do filho do Sr. Barreiro. Na resposta a Presidente da Junta de Freguesia 

informou que não solicitou a vinda dos técnicos visto que não é da competência do 

executivo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. José Coutinho cumprimentou os presentes mencionou que o Sr. Fernando 

aprendeu bem a lição ao pedir informação sobre as contas. Questionou sobre a sepultura 

diferente que foi colocada do cemitério, que a ele não lhe choca mas ouviu muitos 

comentários de pessoas que não gostaram, pretendeu saber se existe algum regulamento 

sobre a aplicação de sepulturas e caso exista se vai haver alterações ao mesmo. Chama 

atenção para o pavimento da Rua da Quinta que se encontra em mau estado devido á 

colocação de saneamento. Gostaria de saber se o caminho da rua das lagoas irá ter 

alguma intervenção.---------------------------------------------------------------------------------- 



--------Na resposta a Sra. Presidente da Junta informou que existe um regulamento do 

cemitério mas que não especifica a altura das sepulturas. Isto obriga-nos a pensar numa 

alteração profunda do regulamento.--------------------------------------------------------------- 

--------Quanto á rua das lagoas ou fornos refere que ali passava uma ligação de 

saneamento mas devido ao inverno que tivemos, houve um abatimento da zona, os 

serviços já tem conhecimento da situação e está a ser analisada.------------------------------ 

--------A Sra. Fernanda fez uns agradecimentos pelas condolências recebidas pelo 

falecimento do seu pai.----------------------------------------------------------------------------- 

--------Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e três horas, 

da qual se exarou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e 

pelo Secretário que a lavrou.----------------------------------------------------------------------- 

--------Presidente: Marcial Araújo Passos 

--------Secretário: Jaques Araújo Torres 

 

 

 

 

 


