ACTA Nº 33

-----Aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e nove, pelas vinte e
uma horas, reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia de
Alvarães, a Assembleia de Freguesia, presidida por José Joaquim
Sottomaior Faria, encontrando-se presentes os seguintes membros: Carlos
Manuel Oliveira Xavier em substituição de Maria Fernanda Peixoto Sotto
Maior Faria, Dora Filipa Montenegro Ramos, José Augusto Ribeiro Coutinho,
José Costa Silva, José Manuel Rosas Campelo Amorim, Maria Manuela
Coutinho Sampaio, Paulo Jorge Gomes Vieira em substituição de José Maria
Oliveira Mendes Peixoto e Sandra Manuela Martins Faria. ------------------------Estiveram também presentes os membros da Junta de Freguesia,
excepto o secretário, Armando Faria. ---------------------------------------------- A sessão tinha como Ordem de Trabalhos a seguinte: ---------------------------- 1 – Informações; ---------------------------------------------------------------- 2 – Aprovação do Relatório de Contas 2008. ----------------------------A pedido da Autarquia, o Presidente da Mesa, solicitou a inclusão de um
novo ponto na ordem de trabalhos - Primeira Revisão Orçamental, a qual foi
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão saudando todos
os presentes tendo de imediato passado ao período antes da ordem do dia. –
----- Usou da palavra o senhor José Campelo que comunicou a ausência do
líder do seu partido. Manifestou o seu agrado no que concerne aos canteiros
de flores e questionou acerca da continuidade das obras na nossa freguesia.
-----Seguidamente, o membro da Assembleia, Paulo Vieira, questionou a
Mesa acerca da divulgação do edital da Assembleia de Freguesia, dado que
alguns Alvaranenses o interpelaram relativamente à data de realização da
mesma. Referiu que nos encontramos próximos das festividades em honra
de Santa Cruz e Andores Floridos e que o programa da mesma não se
encontra no sitio da Freguesia. ------------------------------------------------------O senhor José Coutinho procedeu à correcção de uma observação
levantada por si referente ao plano de actividades e orçamento que não se
encontravam no sitio da autarquia mencionando que a sua divulgação é feita.
Mencionou que, as rectificações às actas e os respectivos anexos devem
constar da referida página e que o relatório de contas deve ser divulgado no
mesmo espaço. ------------------------------------------------------------------------ Relembrou que tem acontecido alguns acidentes na nossa freguesia e
questiona o Presidente da Junta sobre este assunto. Em seu nome e em
nome da Assembleia de Freguesia prestou um voto de pesar aos jovens que
faleceram. ------------------------------------------------------------------------
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-----Relativamente às obras em fase de execução mencionou que estas
iniciaram tardiamente. Gostava de ser informado acerca das prioridades dos
caminhos a realizar e se estes carecem dos pré-requisitos estabelecidos
para a sua construção. ---------------------------------------------------------------De seguida, José Silva proferiu que lamenta os acidentes ocorridos na
nossa freguesia e que não entende o facto de estes serem proferidos nesta
assembleia dado que dentro de uma localidade a velocidade é de 50 Km/h e
que se os condutores a cumprissem não aconteceriam de forma trágica. ---------O senhor Presidente da Assembleia referiu que o relatório pode ser
entregue com um mínimo de dois dias, conforme menciona o art.º 87 da lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------- Findo o período antes da ordem do dia, o Senhor José Joaquim Sotto
Maior Faria solicitou a leitura da acta da sessão anterior, tendo esta, depois
de lida sido aprovada com sete votos a favor e duas abstenções dos
membros Carlos Xavier e Manuela Sampaio. ---------------------------------------- Seguidamente passou-se ao primeiro ponto da ordem de trabalhos,
tendo a secretária da Assembleia, em nome da Junta de Freguesia, lido o
relatório de actividades desenvolvidas durante o primeiro trimestre do ano.
----- Finda esta exposição, Fernando Martins, prestou alguns
esclarecimentos relativos à rotunda, iluminação, alargamento do cemitério,
ajuda às famílias desfavorecidas, formação profissional, centro escolar,
transporte escolar, instalação da farmácia, ampliação da junta de freguesia,
entre outros. Referiu também, que não aceita a transferência da Resulima
do norte para sul da freguesia. Mencionou ainda que, a nossa freguesia tem
o número suficiente de utentes para criar a Unidade de Saúde Familiar e
que a Junta de Freguesia se desvinculou da CSIF (Comissão Social Inter
Freguesias). -------------------------------------------------------------------------- O Senhor José Coutinho questionou sobre alguns itens, nomeadamente,
do centro de saúde, do viaduto e da resulima, dado que, na sua opinião a
freguesia está a perder todas as infra estruturas. --------------------------------A deputada Manuela Sampaio questiona o senhor Presidente da Junta
sobre a legitimidade em delegar competências do mesmo num prestador de
serviços para abordar os proprietários dos prédios. ------------------------------- De seguida, passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos tendo a
Tesoureira da autarquia feito uma exposição clara e sucinta do relatório de
contas. Informou que transitou um saldo de €3.039,98 (três mil e trinta e
seis euros e noventa e oito cêntimos) do ano de dois mil e oito para o ano
dois mil e nove. A receita foi de €202.197,85 (duzentos e dois mil cento e
noventa e sete euros e oitenta e cinco cêntimos) e a despesa foi de €
202.539,11 (duzentos e dois mil quinhentos e trinta e nove euros e onze
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------
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----- Terminada a exposição foi concedido pelo Presidente da Assembleia de
Freguesia um período para esclarecimentos. --------------------------------------- A deputada, Manuela Sampaio, questionou o rácio da despesa corrente,
alertando para o facto de ser superior a 50% da despesa de capital. ------------ Esclarecidas as dúvidas, José Joaquim Faria, colocou a votação o
relatório de contas, tendo este sido aprovado com cinco votos a favor e
quatro abstenções do Partido Social Democrata. -------------------------------- De seguida, foi colocado a votação a Primeira Revisão Orçamental tendo
sido aprovada com seis votos a favor e três abstenções dos seguintes
membros: José Amorim, Paulo Vieira e Manuela Sampaio. -------------------------- Finda a ordem de trabalhos passou-se a palavra ao público tendo o
Senhor Augusto Peixoto Coutinho informado que existe um novo
regulamento escolar referente aos transportes e como tal foi necessário
adaptar a carrinha da junta. Referiu que as Actividades de Tempos Livres
têm contribuído para as despesas da mesma. ------------------------------------- O senhor Alberto Lário interpelou a Junta de Freguesia sobre um novo
projecto referindo que ao fim de sete anos de mandato não viu nenhum
projecto. ------------------------------------------------------------------------------ Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a sessão, da qual se
lavrou a presente acta, que depois de lida, em minuta, em voz alta, foi
colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------Vai ser agora assinada pelo presidente e pela secretária que a lavrou: -------Presidente:
------Secretária:
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