
ACTA Nº21 
 

 

------Aos vinte dias do mês de Abril do ano dois mil e seis, 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: as senhoras Dora Ramos, Fernanda Faria, Sandra Faria e os 

senhores José Amorim, José Coutinho, José Peixoto e José Silva, encontrando-se 

ausente  Manuela Sampaio. Estiveram também presentes todos os membros da Junta de 

Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------A sessão tinha como Ordem de Trabalhos a seguinte: -----------------------------------

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

------2 - Aprovação do relatório de contas de 2005. -------------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão, dando a palavra aos 

membros da Assembleia, onde o senhor José Peixoto informou que a senhora Manuela 

Sampaio não pode estar presente por motivos pessoais. Referiu que nas eleições 

Presidenciais, a selecção dos membros das mesas ficou inteiramente a cargo do senhor 

Fernando Martins, tendo no entanto, aconselhado que para a próxima deverão intervir 

todos os partidos. Sugeriu também, que as actas das assembleias fossem fotocopiadas e 

enviadas a todos os membros e que as mesmas fossem assinadas por um membro da 

oposição. Mencionou ainda, que a duração das sessões não deve ultrapassar as três 

horas previstas no regimento, pedindo que os intervenientes sejam o mais conciso 

possível. Seguidamente, o senhor José Campelo solicitou informações acerca das obras 

na Rua dos Cruzeiros e felicitou o facto de estas se terem iniciado. Questionou ainda, 

acerca de algumas obras da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------ 

------O senhor José Coutinho, manifestou o seu desagrado relativamente à Ordem de 

Trabalhos pois, no seu entender existiam outros assuntos importantes a discutir. 

Lembrou e solicitou esclarecimentos relativamente às questões colocadas pelo próprio 

na sessão anterior. Solicitou ainda, esclarecimentos ao senhor Presidente da Junta de 

Freguesia acerca da facturação de tratamento de saneamento na conta de alguns 

Alvaranenses e sobre a visita dos Vereadores da Câmara Municipal à nossa freguesia, 

manifestando o seu desagrado por os membros da Assembleia não terem sido 

convidados. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O senhor José Silva lamenta o facto de a oposição evidenciar a crítica destrutiva, 

pedindo para que as intervenções dos mesmos sejam feitas no sentido de colaborarem 

na resolução de alguns problemas. Felicitou o senhor José Coutinho pelas informações 

dadas sobre a tampa de saneamento na Rua do Paúso. ----------------------------------------- 

----- Finda a exposição dos membros da Assembleia, o senhor Presidente da Assembleia 

sugeriu que se estabelecesse um prazo para a elaboração das actas e que as mesmas 

sejam fotocopiadas e enviadas aos membros, no entanto, considerou que o assunto das 

assinaturas não é relevante. ------------------------------------------------------------------------ 

------Referiu ainda, que os assuntos considerados importantes fossem incluídos noutra 

assembleia a ser agendada. Seguidamente, passou a palavra ao Presidente da Junta de 

Freguesia que informou que em relação às mesas eleitorais a legislação foi cumprida. 

Relativamente, às actas da Assembleia propôs que as mesmas sejam entregues com a 

convocatória. No que concerne, às obras de saneamento na Rua dos Cruzeiros informou 

que a pavimentação desta rua será toda nova. ---------------------------------------------------

------O senhor José Coutinho questionou sobre o método da restauração da referida rua, 

se o tapete velho será levantado ou se será colocado o novo em cima do existente. -------

------O senhor Presidente da Junta refere que não possui essa informação, visto que a 



obra não é da competência da Autarquia. --------------------------------------------------------

------O senhor José Silva fez referência ao facto de o saneamento para a freguesia já 

estar projectado há mais de dez anos mas, infelizmente em Alvarães deixa-se escapar 

tudo o que é necessário e útil. ----------------------------------------------------------------------

------Em relação à rotunda o senhor Presidente da Junta informou que está calendarizada 

para Outubro de 2006. Informou ainda, que a Ponte Seca, na freguesia vizinha de Vila 

Fria, será fechada por motivos de obras e que o trânsito será desviado pela  nossa 

freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------O senhor José Campelo questionou sobre as medidas a adoptar aquando do fecho 

da referida ponte. ------------------------------------------------------------------------------------

------O senhor Presidente da Junta sugeriu que se fizesse uma reunião de assembleia 

para se estabelecerem prioridades. Relativamente, à facturação do tratamento de 

saneamento informou que se deveu a um engano por parte dos serviços 

municipalizados. -------------------------------------------------------------------------------------

------O senhor José Peixoto esclareceu o senhor José Silva informando que a posição da 

oposição não consiste em criticar, embora não estejam de acordo com tudo o que é dito 

e feito. Estão interessados nos assuntos da freguesia e as assembleias são o melhor local 

para resolver esses mesmos problemas. ----------------------------------------------------------

------Seguidamente, o Presidente da Assembleia solicitou a leitura da acta da sessão 

anterior a qual foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------

------O senhor Presidente da Junta de Freguesia agradeceu ao senhor Reitor, ao 

Presidente da Assembleia e ao senhor José Peixoto pelas soluções encontradas para o 

Centro de Saúde. Informou ainda, que o Arquitecto da Câmara Municipal entregou um 

projecto para a zona da Costeira e o senhor Presidente da Assembleia sugeriu que os 

restantes membros observem a “planta” e que contribuam com algumas propostas. ------

------Seguidamente, passou-se para o segundo ponto de ordem de trabalhos, tendo o 

senhor Presidente da Assembleia solicitado à Tesoureira da Junta para fazer a sua 

exposição de uma forma clara e concisa. ---------------------------------------------------------

------A Tesoureira da Junta informou que transitou um saldo de duzentos e setenta e seis 

euros (276 €) do ano de dois mil e cinco para o ano dois mil e seis. A receita foi de 

cento e setenta e cinco mil novecentos e três euros e treze cêntimos (175.903,13 €) 

sendo distribuídas da seguinte forma: da Junta doze mil e duzentos e vinte euros (12.220 

€), Administração Central quarenta e dois mil e trezentos e setenta e quatro euros 

(42.374 €), Município de Viana do Castelo cento e onze mil setecentos e sessenta e 

quatro euros (111.764 €), outras receitas nove mil duzentos e noventa e seis euros 

(9.296 €) e de operações de tesouraria quatro mil duzentos e noventa e um euros e vinte 

e sete cêntimos (4.291,27 €). ----------------------------------------------------------------------- 

------A despesa foi de cento e setenta e sete mil trezentos e sessenta euros e setenta 

cêntimos (177.360,70€) dividida em despesas de capital de sessenta e sete mil e 

setecentos e três euros (67.703 €) e despesas correntes cento e nove mil e seiscentos e 

cinquenta e sete euros (109.657 €). --------------------------------------------------------------- 

------Finda a exposição da Tesoureira da Junta foram colocadas algumas questões pelos 

membros da assembleia às quais foram prestados os devidos esclarecimentos. ------------

------O segundo ponto da ordem de trabalhos foi colocado a votação tendo sido 

aprovado com cinco votos a favor e três abstenções. -------------------------------------------

------O Presidente da Assembleia solicitou a inclusão na ordem de trabalhos da 

Apreciação do Orçamento Rectificativo, a qual foi aprovada com cinco votos a favor e 

três abstenções do Partido Social Democrático. -------------------------------------------------

------Seguidamente, deu-se oportunidade ao público tendo o senhor Augusto Peixoto 

afirmado que tem conhecimento de que um caminho de seis metros foi reduzido pelo 



proprietário de um terreno para três metros e declara que se este caminho não voltar 

para os seis metros vai-se apoderar do terreno cedido pela família no caminho do 

sobreiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------O senhor António Costa solicitou que lhe tirem a água, que se concentra em dias de 

elevada precipitação, em frente à sua casa. ------------------------------------------------------

------O senhor José Campelo afirma que em relação ao caminho mencionado pelo 

senhor Augusto Peixoto o proferido pelo mesmo não corresponde à verdade pois, o 

mesmo tem 4 metros e em algumas zonas tem mais. -------------------------------------------

------Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão da qual foi lavrada a 

presente acta que depois de lida em voz alta vai se assinada pelo Presidente da 

Assembleia e a Secretária que a lavrou. ---------------------------------------------------------- 

------Presidente: José Joaquim Sottomaior Faria 

------Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes 

 


