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ATA Nº 72 

 

----- Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma 

horas, reuniu em sessão ordinária na sede da Junta da Freguesia da vila de Alvarães a 

Assembleia de Freguesia, presidida por José Joaquim Sottomaior Faria, encontrando-se 

presentes os seguintes elementos: Augusto Peixoto, Fernanda Faria, Ivone Cruz, Miguel 

Dantas, Sandra Faria, Teresa Cruz e Serafim Santos. -----------------------------------------------

----- Também se encontravam presentes os três membros do executivo: Fernando 

Martins, Marco Silva e Marisa Xavier.------------------------------------------------------------------

----- A sessão deu início com a presença de todos os elementos da Assembleia à exceção 

da deputada Senhora Pureza de Sousa. ---------------------------------------------------------------

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

----- Ponto 1 – Informações; ------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 2 – Apreciação e votação do Plano de Atividades, Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimento 2018; -----------------------------------------------------------------------

----- Ponto 3 – Apreciação e votação Regulamento Cemitério; ----------------------------------

----- Ponto 4 – Regularização de propriedade da Azenha D’Almerinda, artigo urbano n.º 

284; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto 5 – Desanexação de uma parcela de terreno do artigo nº 847; -------------------

----- Ponto 6 – Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------

----- O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão cedendo a palavra ao senhor 

Presidente da Junta, Fernando Martins, o qual saudou todos os presentes e aproveitou 

para desejar Boas Festas e um Bom Ano. -------------------------------------------------------------

----- De seguida, e, em nome da Assembleia de Freguesia, o senhor Presidente da 

mesma, apresentou um voto de pesar ao senhor António Lário Silva, um elemento que 

integrou a lista do Partido Socialista e que faleceu a vinte e três de dezembro de dois mil 

e dezassete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Seguidamente propôs a aprovação da inclusão de um novo ponto da ordem de 

trabalhos “Protocolos Cooperação e Delegação de Competência”. Esta inclusão foi 

aprovada por unanimidade, tendo sido incluída como o segundo ponto da ordem de 

trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Finda esta aprovação, o Secretário do Executivo, Marco Silva, tomou a palavra 

desejando um Bom ano e aproveitado para felicitar o público presente. --------------------

----- Entretanto, informou os presentes acerca do relatório de Atividade da Junta de 

Freguesia de Alvarães referente ao quarto trimestre de dois mil e dezassete. --------------

----- Finda esta exposição, o senhor Presidente da Assembleia manifestou o seu agrado 

em registar em ata o evento “En’Cantar Alvarães” que decorreu no dia vinte e três de 

dezembro de dois mil e dezassete dentro das comemorações dos cinquenta anos do 

Grupo Folclórico de Alvarães. Aproveitou para parabenizar o associativismo envolvente 

e o grupo organizador. -------------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida, o senhor Augusto Coutinho questionou o executivo acerca da situação 

da Rua da Feira. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Em resposta, o senhor Presidente da Junta informou que a obra foi embargada e 

que se aguarda decisão do tribunal. --------------------------------------------------------------------

----- Passou-se ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, tendo o senhor Presidente da 

Assembleia proposto a autorização para que a Autarquia pudesse elaborar protocolos. 

Foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------

----- No ponto dois da ordem de trabalhos a tesoureira do executivo, Marisa Xavier, 

tomou a palavra desejando Boas Festas a todos os presentes. ----------------------------------

-----De seguida, expôs o documento intitulado” Plano de Atividade e Orçamento para o 

Ano 2018”, o qual será anexado à ata. Também apresentou o Orçamento e o plano 

Plurianual de Investimento para o quadriénio 2018/2021. ---------------------------------------

----- Fernando Martins usou da palavra, reforçando o que a Tesoureira havia explicado 

referindo que é um documento de trabalho e que a qualquer momento pode ser 

alterado dentro dos parâmetros legais. ---------------------------------------------------------------

----- O senhor Presidente da Assembleia questionou os presentes relativamente a 

possíveis esclarecimentos referentes ao documento apresentado, tendo surgido uma 

dúvida no que concerne à rubrica “outros” em que o valor apresentado é elevado, o 

qual foi esclarecido, de imediato, pela tesoureira da autarquia. --------------------------------

----- Entretanto, Fernanda Sotomaior também questionou sobre o investimento do 

Complexo desportivo, que é elevado e desproporcional comparativamente com o valor 

que se investiu no Núcleo Museológico. --------------------------------------------------------------

----- Fernando Martins esclareceu dizendo que posteriormente será feita uma revisão, 

pois inicialmente é uma projeção de números e está sujeito a melhoramentos. -----------

----- O senhor Presidente da Assembleia propôs a votação do Plano de Atividades 

Orçamento e Plano Plurianual de Investimento 2018. O documento foi aprovado por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Passou-se ao ponto três da ordem de trabalhos, tendo o senhor Presidente da Junta 

esclarecido alguns pontos referentes ao Regulamento do Cemitério. Marco Silva 

também tentou explicar o objetivo do regulamento do Cemitério que consiste na 

regularização das sepulturas. ----------------------------------------------------------------------------

----- O senhor Presidente da Assembleia referiu que neste novo documento já existem 

novos dados relativamente a tempos transatos, mas que, considerando que esta 

situação é de carater sensível, o documento deverá ser melhorado e apresentado 

posteriormente, para poder ser aprovado. -----------------------------------------------------------

----- No entanto, o documento deverá ser divulgado para consulta por um período de 

trinta dias, no jornal da freguesia em versão PDF, no site da Junta de Freguesia e 

colocado à disposição nas instalações da Autarquia para discussão pública. ----------------

-----Foi colocada a votação esta proposta sendo aprovada por unanimidade. --------------

-----Passou-se ao ponto quatro da ordem de trabalhos - Regularização do prédio urbano, 

inscrito na matriz predial sob o artigo 284, em propriedade total, sem andares, nem 

divisões suscetíveis de utilização independente, cujo averbamento será realizado com 

base na escritura de justificação efetuada por um notário e com o Presidente da Junta 

de Freguesia de Alvarães, Fernando Alberto Vilarinho Martins, como outorgante. --------

----- A Assembleia autorizou por unanimidade esta decisão. -------------------------------------

-----De seguida, passou-se ao penúltimo ponto da ordem de trabalhos, tendo o senhor 
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Presidente da Assembleia proposto o adiamento da discussão da situação do ponto seis 

da ordem de trabalhos até que algum responsável pelo projeto se disponibilizasse para 

esclarecer o mesmo. A proposta foi aceite com sete votos a favor e uma abstenção de 

Fernanda Faria. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por fim, cedeu-se a palavra ao público presente tendo o senhor Augusto Coutinho 

manifestado a sua opinião, no que concerne à proposta apresentada no ponto cinco. 

Manifestou o seu agrado e louvou a coragem dos possíveis e futuros proprietários. -----

----- O senhor Paulo Vieira, referiu que a Rua da Feira continua a ser um problema para 

a freguesia. Manifestou a sua admiração com um comentário proferido pelo senhor 

Presidente da Assembleia no que respeita à oposição, pois não existindo, os cuidados 

terão de ser redobrados. ----------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Autarquia, Fernando Martins, esclareceu algumas das questões 

mencionadas pelo senhor acima citado. --------------------------------------------------------------

----- Para terminar esta intervenção, Sandra Faria, esclareceu o senhor Paulo Vieira 

acerca do comentário que pronunciou informando-o de que o que havia proferido foi 

somente direcionado para a sua pessoa, uma vez que havia sido o único elemento do 

público que passou a reunião de Assembleia de Freguesia a fazer comentários 

inoportunos e provocadores, com gargalhadas constantes e desafiadoras. Perante esta 

situação foi intitulado de “pateta”, pois face à atitude do senhor em questão não 

existiria melhor adjetivo para o caracterizar. Este assistente do público não adotou a 

postura correta para com os elementos da assembleia, uma vez que até simulou filmar 

uma parte da referida sessão. ---------------------------------------------------------------------------

----- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se exarou a 

presente ata em minuta, que foi aprovada por unanimidade, que vai ser assinada pelo 

Presidente da Assembleia e pela Secretária que a lavrou.----------------------------------------- 

 

O Presidente: José Joaquim Sottomaior Faria 

A Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes 

 


