
ATA Nº 48 

 
Aos vinte dias do mês de abril do ano dois mil e doze 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, Sra. Maria Helena Santos, Sr. Armando Faria, Sra Ivone Cruz e 

Sr. Augusto Peixoto em substituição do Sr. Fernando Martins, tendo este suspendido o 

seu mandato por quinze dias.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

------2. Regulamento de utilização dos meios de transportes da Freguesia de Alvarães;--- 

------3. Primeira Revisão Orçamental;------------------------------------------------------------- 

------4. Aprovação do Relatório de Actividades e Conta de Gerência de 2011.------------- 

------De seguida foi lida a ata da última Assembleia de Freguesia, colocada a votação foi 

aprovada com duas abstenções. ------------------------------------------------------------------- 

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

dia aos membros da Assembleia de Freguesia, não havendo nenhuma intervenção por 

parte dos mesmos.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

informações.------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Esta saudou os membros da Assembleia de Freguesia e o público presente, 

apresentando de seguida o relatório que se segue: ---------------------------------------------- 

------Organização do 3.º Encontro de Cantares de Janeiras; Colocação de papeleiras; 

Apoio ao 3º Passeio TT “Rota do Barro”; Centro Novas Oportunidades da Ancorensis: 

realização de curso de 9º ano; Aquisição de placas de identificação de ruas que estavam 

danificadas ou inexistentes; Limpeza e recuperação de diversos arruamentos; Aquisição 

de Mini bus; Pavimentação da Rua do Padrão, Rua do Prado, Rua Nova e parte da Rua 

do Lameiro; Acompanhamento junto de técnicos dos serviços municipalizados em 

visitas a arruamentos para proceder a encaminhamento de águas; Encaminhamento de 

águas e construção de caixas e grelhas na Rua do Outeiro, Caminho dos Sobreiros, Rua 

da Costeira e Rua das Telheiras; Alargamento na Rua Nova (junto ao Porfírio Pataca); 



Reunião com executivo camarário, para reapreciação do plano de acção; Negociação 

com proprietários dos terrenos para proceder a alargamento de arruamentos; Presença 

em reuniões de C.S.I.F.; Recuperação da Azenha D´Almerinda (na sequência de actos 

de vandalismo); Ajardinamento junto à lagoa da Costeira, no Centro Cívico e jardim da 

residência paroquial; Limpeza do adro da Igreja; Transporte escolar diário de 14 

crianças para a escola E.B. da Costeira.----------------------------------------------------------- 

------A Sra. Presidente questionou os membros do antigo executivo relativamente à 

aquisição da Azenha da Almerinda. Uma vez que, foi abordada, supostamente por um 

dos antigos proprietários, pois este recebeu uma carta do serviço de Finanças 

relativamente às actualizações do IMI. Constatando assim que não existe qualquer 

escritura de compra e venda referente à Azenha da Almerinda, apesar de se ter 

verificado o pagamento de 25.000 euros. Questionou assim os membros do antigo 

executivo sobre a forma como foi adquirida a Azenha.----------------------------------------- 

------O Sr. Armando Faria referiu que este assunto foi tratado pelo Sr. Fernando 

Martins. Pensa que eram quatro proprietários, referindo ainda que esteve cá uma 

senhora de Valença que mencionou que era difícil juntar todos os proprietários. 

Salientou também que efetivamente foi pago aos proprietários.------------------------------- 

------A Sra. Presidente questionou como se justifica o pagamento de €25.000 sem haver 

nenhuma escritura ou documentos com assinaturas reconhecidas. ---------------------------  

------O Sr. Armando Faria mencionou ainda que o Sr. Jorge Brandão foi um 

intermediário do negócio.--------------------------------------------------------------------------- 

------A Sra. Maria Helena Santos referiu que não existe nenhum título, mas que existem 

documentos assinados numa pasta referente à Azenha da Almerinda.----------------------- 

------A Sra. Presidente referiu que este documento teria alguma validade se as 

assinaturas fossem reconhecidas, o que não foi o caso. Menciona que fica a dúvida de 

saber se a Azenha é da Junta de Freguesia ou não.---------------------------------------------- 

De seguida o Sr. Augusto Peixoto referiu que ficou grato pelo alargamento da 

Rua Nova e sugerindo algumas melhorias tal como a situação junto da Sra Vitalina. 

Questiona se não há possibilidade de alargamento da Rua Nova pois como se encontra 

não fica muito bonito. Mencionou ainda que o serviço de pavimentação em cubo que 

está a ser feito nas ruas está a ser um óptimo trabalho.----------------------------------------- 

------A Sra. Presidente refere que quanto aos alargamentos relativamente a Rua Nova, o 

executivo esteve na casa da proprietária para propor esse mesmo alargamento, mas esta 

desvalorizou a questão, mesmo o executivo assumindo que esta não teria qualquer custo 



com a obra. A esperança recai no regresso da senhora de França e que esta tenha bom 

senso para ver como a situação está a evoluir e deixar intervir. Relativamente á Sra. 

Vitalina não se ponderou este melhoramento. Menciona ainda que na Rua do Padrão tal 

como na Rua Nova ainda existe um troço por pavimentar.------------------------------------- 

-----Seguidamente o Presidente da Assembleia de Freguesia, introduziu o segundo ponto 

da ordem de trabalhos abrindo um espaço de discussão.--------------------------------------- 

-----O Sr. Augusto interveio referindo que quem fez o regulamento fê-lo bem e que este 

já devia existir há mais anos. Que com a compra da carrinha, quem a vai conduzir tem 

que ter um certificado de aptidão de motoristas, mencionou ainda a existência do 

tacógrafo digital e utilização do cartão, que as inscrições para o lugar de motorista têm 

que ter em conta as várias limitações existentes pois já tinha feito formação nesta área e 

tem conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Sra. Presidente informou que todo o executivo tem um bom conhecimento sobre 

o assunto, como pode verificar no regulamento, refere ainda que este foi criado para 

prevenir situações de negligência. Por fim, referiu que o condutor da carrinha será uma 

pessoa devidamente credenciada para exercer a tarefa, tal como está definido no 

regulamento.------------------------------------------------------------------------------------------ 

------O Sr. Armando Faria chamou atenção para efetuarem um retificação no artigo 

vinte e um. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Colocado à votação o regulamento de utilização dos meios de transporte da 

freguesia foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------- 

------Relativamente ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia 

de Freguesia passou a palavra à tesoureira, que apresentou a seguinte descrição: Foi 

proposta a primeira revisão orçamental, em sequencia da transição do saldo de gerência 

de dois mil e onze, no valor de €4.758,00 ( quatro mil, setecentos e cinquenta e oito 

euros), sendo que este valor será um reforço da rubrica «na posse do serviço » (receita) , 

No que respeita a despesa, foi reforçada  em €258,00 (duzentos e cinquenta e oito euros) 

a rubrica alimentação – Refeições confecionadas; em 500,00 (quinhentos euros) a 

rubrica ferramentas e utensílios; €2.000,0 (dois mil euros) a rubrica Escola de Ensino 

Básico ;  € 2.000,0 (dois mil euros) a rubrica Outros. ------------------------------------------ 

------Depois dos devidos esclarecimentos foi colocada à votação, tendo sido aprovada 

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

------Por fim, o Presidente da Assembleia de Freguesia, introduziu o quarto ponto da 

ordem de trabalhos “Aprovação do Relatório de Actividades e Conta de Gerência de 



2011”, tendo aberto um período de discussão e seguidamente passando a palavra à 

tesoureira.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Relativamente ao Relatório de Atividades e a Conta de Gerência da Junta de 

Freguesia de 2011, os mesmos foram postos à discussão, tendo transitado de execução 

orçamental €6.667,04 (seis mil seiscentos e sessenta e sete euros e quatro cêntimos) do 

ano de dois mil e dez.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- A receita corrente foi executada no montante de €119.527,25 (cento e dezanove 

mil, quinhentos e vinte e sete euros e vinte e cinco cêntimos), tendo sido executada uma 

receita de capital no montante total de €28.000,00 (vinte e oito mil e euros), o que 

perfaz o montante global de receita no valor de €147.527,25 (cento e quarenta e sete 

mil, quinhentos e vinte e sete euros e vinte e cinco cêntimos). ------------------------------- 

----- No que respeita a despesas, estas foram executadas no montante total de 

€149.212,64 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e doze euros e sessenta quatro 

cêntimos), sendo executadas €29.154,79 (vinte e nove mil, cento e cinquenta e quatro 

euros e setenta e nove cêntimos) referentes a despesas de capital e cifrando-se as 

despesas correntes no montante total de €120.057,85 (cento e vinte mil, e cinquenta e 

sete euros e oitenta e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------ 

------- Ocorreram no exercício de dois mil e onze, recebimentos de operações de 

tesouraria no montante de €8.184,42 (oito mil cento e oitenta e quatro euros e quarenta e 

dois cêntimos) e ocorreram pagamentos de operações de tesouraria no montante de 

8.408,07 (oito mil quatrocentos e oito euros e sete cêntimos), transitando para dois mil e 

doze, destas operações, o saldo no valor de €259,10 (duzentos e cinquenta e nove euros 

e dez cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------

-----Da execução orçamental transitou um saldo de €4.498,90 (quatro mil, quatrocentos 

e noventa euros e noventa cêntimos).------------------------------------------------------------- 

-----Colocada à votação a Conta de Gerência de 2011 foi aprovada com cinco votos a 

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

------De seguida a Sra. Presidente de Junta fez um esclarecimento relativamente ao 

ponto de situação em que se encontra a Reorganização Administrativa Territorial 

Autárquica.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Por fim, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao público, 

tendo-se inscrito o Sr. Nuno Ribeiro.-------------------------------------------------------------- 



------O Sr. Nuno mencionou que o trabalho que foi feito na Rua do Padrão está 

excelente e que apenas pede à Junta de Freguesia, que leve um trator de entulho para o 

caminho que dá acesso à sua propriedade, tapando assim os buracos que lá existem.----- 

-----A Sra. Presidente respondeu que tenta fazer sempre o melhor para a freguesia e que 

as ruas que estão a sofrer intervenções fazem parte do Plano de Atividades definido no 

início do mandato, que é público e foi aprovado na Assembleia de Freguesia. ------------- 

-----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. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

 

 

 

 


