ACTA N.º 41
-------Aos dezassete dias do mês de Junho do ano dois mil e dez 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 Amorim, Sr.
Fernando Tarrio (estes em substituição do Sr. José Miranda e da Sra. Maria da Graça
Pereira tendo estes justificado a sua ausência), Sr. Fernando Martins, Sra. Maria Helena
Santos, Sra. Ivone Cruz e o Sr. Armando Faria.-------------------------------------------------------Também estiveram presentes os membros do executivo da Junta de Freguesia.----A sessão tinha a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------1. Informações;--------------------------------------------------------------------------------------2. Taxas;----------------------------------------------------------------------------------------------3. Mapa de pessoal.------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia deu início à sessão, abrindo o período antes da
ordem do dia aos membros da Assembleia de Freguesia, havendo duas intervenções por
parte dos mesmos.------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Fernando Martins, referiu que na última Assembleia foi dito que não havia
período antes da ordem do dia, questionou a legalidade das gravações e quais os direitos
e modos de arquivo (Referindo que não seria necessário responder já, uma vez que é
uma questão técnica).--------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia referiu que todos tiveram oportunidade de falar, e
quanto as gravações foi aprovado em Assembleia de Freguesia, inclusive o Sr. Fernando
Martins votou a favor e está no regulamento da Assembleia.----------------------------------------O Sr. José Amorim agradeceu o convite e expressou a sua dedicação as
Assembleias de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------No seguimento da ordem de trabalhos o Sr. Presidente da Assembleia passou a
palavra à Sra. Presidente da Junta de Freguesia, para apresentar as informações do
trabalho realizado pelo actual executivo. Antes referiu que neste dia era o aniversário do
Sr. José Peixoto, alertando para a feliz ou não coincidência, pelo homem que foi,
prestando-lhe assim homenagem.-------------------------------------------------------------------------De seguida referiu que quanto às gravações, não há razões para acharem que são
ilegais, a própria Câmara Municipal de Viana do Castelo utiliza este método, e nas
Assembleias não se vai falar da vida particular dos cidadãos, apenas se fala em assuntos

públicos. Mesmo que seja citado um caso em particular, só se faz porque é um assunto
público.------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente refere as actividades desenvolvidas: apoio à realização da ViaSacra; realização de actividades inseridas no projecto “Um Dia Pela Vida” da Liga
Portuguesa Contra o Cancro (almoço, caminhada e passeio de BTT) onde se angariou
€6.000; limpeza e melhoramento de arruamentos, tal como a rua Daniel Santos;
iniciação de acção de formação; ajardinamento do Centro Cívico, limpeza do adro da
igreja e jardim da residência paroquial; apoio à deslocação dos escuteiros a Santiago de
Compostela; realização da peregrinação ao Santuário de Fátima; comparticipação da
revista da Festa de Santa Cruz e oferta de géneros por todos os andores da freguesia, fez
um agradecimento pela presença do Presidente da Câmara Municipal e à comissão de
festa pelo seu trabalho; candidaturas ao Programa Emprego Inserção Mais e Programa
Jovens Voluntários para a Floresta, mas devido à crise financeira e económica este
último programa pode não arrancar; requalificação do muro junto a linha férrea da rua
das Irmãs Missionárias do Espírito Santo, que está praticamente finalizado;
encaminhamento de águas pluviais na zona da Costeira; melhoramento da entrada da
Freguesia na rua da Feira; finalização do registo de fossas e poços, sendo que o prazo
foi alargado até Dezembro de 2010; requalificação do telhado da Azenha D’ Almerinda
e espaço envolvente procurando assim estimular o gosto dos alvaranenses por aquele
espaço, referiu também que falou com o Monsenhor António Gonçalves para a
possibilidade de se concretizar lá o convívio. ---------------------------------------------------------O Projecto referente ao Artigo 847º como já tinha dito anteriormente a
candidatura não tinha sido aceite: “… resulta que a apresentação do Protocolo com
data de 25/11/2009, em sede de audiência de interessados, data esta posterior à da
submissão da candidatura (22/09/2009), não é aceitável, porquanto essa condição
devia ter sido observada em sede da submissão da candidatura. A não ser assim,
incorrer-se-ia na violação do principio da igualdade de tratamento dos candidatos.
Nestas circunstancias, a Autoridade de Gestão do ON2, nos termos do disposto nas
alienas a) e d) n.º 2, do artigo 46 do D.L. n.º 312/2007, de 17 de Setembro alterado pelo
D.L. n.º 74/2008, de 22 de Abril, decidiu pela não aceitação da candidatura em
apreço.”, esta é uma notícia muito desagradável para o antigo executivo, referido que os
bons projectos devem ser bem estruturados, informou que está a tentar encontrar um
solução para esta questão juntamente com o Sr. Presidente da Câmara Municipal.--------

-------Em relação ao aterro sanitário referiu que a Junta de Freguesia e a Comissão temse reunido com o Presidente da Câmara Municipal, Resulima e com o Sr. Mota da
empresa Mota Mineral , infelizmente tem saído muitas notícias contraditórias e a
Comissão não esta descansada enquanto o aterro não se localizar noutro local.------------------Salientou que em breve arrancam as obras para o Centro Escolar e que na terçafeira passada esteve cá entre outras entidades o Sr. Presidente da Câmara, empreiteiro e
o arquitecto para assinar o protocolo, encontrando-se o projecto para consulta na Junta
de Freguesia. Referiu ainda que está previsto o início das aulas no ano lectivo
2011/2012.--------------------------------------------------------------------------------------------------Alertou para o problema do Inverno anterior, o excesso de águas nos caminhos,
pois infelizmente não temos canalizações e os regatos foram desaparecendo. A Junta de
Freguesia tem um projecto para fazer o levantamento das principais linhas de água,
apelou aos Alvaranenses que conhecem os confrontantes das abertas para os informar.
-------Referiu que na sequência de reuniões com o Presidente da Câmara e a Vereadora
da Educação, deparou-se com um problema. Era um anseio deste executivo ter uma
nova carrinha de transporte, uma vez que a carrinha existente apresenta sinais de muita
degradação e esta ter sido adquirida com o apoio de várias empresas. Desta vez foi
solicitada a aquisição de uma nova carrinha à Câmara Municipal. Após o pedido foi nos
dado um esclarecimento por oficio citando-o “…Por deliberação de 18 de Maio de
2005 o município atribui à Junta de Freguesia um apoio de €15.000 destinados a uma
viatura de 9 lugares. Este apoio foi concretizado através de transferência de: €10.000
em Setembro 2005 e de €5.000 em Outubro/Dezembro de 2006…” sendo esta a resposta
e posição da Câmara Municipal. Face a esta resposta só em 2015 é que reunimos
condições para pedir um novo apoio para aquisição de transporte.---------------------------------A Presidente da junta de Freguesia esclareceu as questões abordadas na
Assembleia anterior quanto às contas da Junta de Freguesia, tendo sido afirmado que
quando tomamos posse tinham sido deliberado €70.000 (setenta mil euros) entretanto só
recebemos €28.500 (vinte e oito mil e quinhentos euros) tendo sido recebidos
parcialmente (2009/11/27, 2009/12/22, 2010/02/03, 2010/02/26 e 2010/03/26). Este
dinheiro devia ter sido para pagamento a fornecedores, mas quando tomou posse só
tinha em caixa €900 (novecentos euros), em Novembro tendo os ordenados e os
subsídios de Natal para pagamento, situação que só ficou resolvida em Fevereiro de
2010.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Fez a ressalva que apesar de receber os €28.500 (vinte e oito mil e quinhentos
euros), tive que pagar salários, subsídios de Natal, mais despesas correntes e mesmo
tendo recebido €3.000 (três mil euros) de inertes não conseguimos liquidar os salários
nos respectivos dias.---------------------------------------------------------------------------------------Foi pedido à Sra. Helena Santos para que se soubesse de mais alguma deliberação
informasse o executivo e assim o fez enviou um fax referente a uma reunião ordinária
de 2 de Dezembro de 2009 citando “…ratificar o protocolo assinado em 25 de
Novembro findo, entre a Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Alvarães, pelo
qual a Câmara Municipal aceita suportar o montante de €21.220, correspondente à
contrapartida nacional relativa à candidatura ao ON- Aviso RLCZE/1/2009, para
financiamento do Estudo de Enquadramento do Lugar da Costeira - Alvarães…” --------------Sendo assim faz €40.000 (quarenta mil euros) ainda faltam €30.000 (trinta mil
euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------------Dada a crise que estamos a enfrentar, são previstos agora os cortes orçamentais
que não estavam previstos quando aprovamos o nosso orçamento, não pedimos mais,
mas pelo menos igual ao que foi recebido pelo antigo executivo para realizar os nossos
projectos.----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Fernando Martins referiu que fez uma acta antes de deixar a Junta de
Freguesia com os haveres e deveres que deixaram.---------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia introduziu o segundo ponto da ordem de
trabalhos, aprovação da Tabela de Taxas, passando a palavra à Tesoureira do executivo,
que apresentou a Tabela de Taxas e o seu Regulamento.---------------------------------------------O Sr. Fernando Martins propôs retirar este ponto uma vez que não está
enquadrado na legislação.---------------------------------------------------------------------------------O Sr. Jaques Torres pediu para fundamentarem a posição. Sendo que a Sra. Ivone
Cruz passou a ler a seguinte declaração de voto “votamos contra ao Regulamento e
tabela geral de taxas da freguesia de Alvarães porque inicialmente é necessário haver
discussão pública e editais sobre o assunto em questão. O regulamento que cria as
taxas da freguesia tem que conter, sob pena de nulidade: a indicação da base de
incidência objectiva e subjectiva; o valor ou a fórmula de cálculo das taxas a cobrar; a
fundamentação económica-financeira relativa ao valor das taxas, designadamente os
custos directos e indirectos, os encargos financeiros, amortizações e futuros
investimentos realizados ou a realizar pela Autarquia Local; as isenções e a sua

fundamentação; o modo de pagamento e outras formas de extinção da presença
tributária admitidas; e a admissibilidade de pagamentos em prestações.”.-----------------------A Sra. Presidente da Junta referiu que não se ia parar a Assembleia para analisar
ponto a ponto, para ver o que está ou não preenchido, para passar à votação. Ficando a
aprovação da Tabela de Taxas e seu Regulamento para a próxima Assembleia.------------------A Tesoureira apresentou o mapa de pessoal que foi colocado a votação tendo sido
aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------Para terminar o Sr. Presidente da Assembleia passou a palavra ao público tendo se
inscrito o Sr. Augusto Peixoto e o Sr. José Coutinho.-------------------------------------------------O Sr. Augusto Peixoto mostrou a sua preocupação sobre o problema dos resíduos
de construção que são deixados nos caminhos e sobre o mau estado da carrinha do
tractor. Referiu ainda que não entendeu a razão da bandeira a meia haste no caso do
falecimento do Sr José Peixoto.--------------------------------------------------------------------------Tendo a Sra. Presidente respondido que quanto aos resíduos todos nós temos o
dever de informar destas situações anómalas e relativamente ao tractor já foi pedido um
orçamento para reparação da carrinha do tractor.------------------------------------------------------De seguida o Sr. José Coutinho questionou duas situações vividas pela Presidente,
uma no Bairro e outra no caminho junto à Pastelaria Novidade. Referiu que vê uma
situação teatral em relação ao mapa do pessoal e da Tabela Taxas, pois nunca teve
conhecimento da existência de algum nos anteriores executivos. Quando estava no
mandato anterior aprovou sempre sem levantar qualquer objecção. Apelou ao espírito de
colaboração entre os membros da Assembleia e pediu respeito pelo amigo José Peixoto
e é de opinião que este assunto acabe por aqui.--------------------------------------------------------O Sr. Fernando Martins referiu que a oposição está aqui para construir e estão
disponíveis para ajudar.-----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia informou que foi entregue a posição
financeira relativa ao primeiro semestre de 2010 a todos os membros.---------------------De seguida a Sra. Presidente explicou as situações ocorridas no Bairro e junto ao
caminho da Pastelaria Novidade.-----------------------------------------------------------------Questionou ainda o Sr. Fernando Martins para não se remeter ao silêncio em relação ao
assunto da carrinha, pois foi outra bomba que lhe caiu na mão, uma vez que o protocolo
do executivo anterior com a Câmara Municipal para a aquisição da mesma não foi
cumprido.----------------------------------------------------------------------------------------------

Em resposta, o Sr. Fernando confirmou ter recebido o valor de €15.000 (quinze mil
euros) deliberado para aquisição da carrinha afirmando que esta verba está registada no
POCAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e três horas,
da qual se exarou a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e
pelo Secretário que lavrou a acta.------------------------------------------------------------------------Presidente: Marcial Araújo Passos----------------------------------------------------------------Secretário: Jaques Araújo Torres-----------------------------------------------------------

