ACTA Nº 15
------Aos vinte e nove dias do mês de Setembro do ano dois mil e quatro, 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
todos os seus membros, à excepção do senhor Aparício Faria Rolo. ------------------------------Estiveram também presentes todos os membros da Junta de Freguesia.--------------------A sessão tinha como Ordem de Trabalhos a seguinte:-------------------------------------------1 – Informações; ------------------------------------------------------------------------------------2 – Protocolo com a ANAFRE e os CTT; ------------------------------------------------------3 – Regulamentação das cotas do cemitério; ---------------------------------------------------4 – Protocolo com a Ancorensis(CRVCC e outros); ------------------------------------------5 – Relatório da actividade da Junta de Freguesia. --------------------------------------------O senhor presidente da Assembleia deu inicio à sessão, tendo saudado todos os
presentes, solicitando de imediato, a leitura da acta da sessão anterior. --------------------------Finda esta, foi colocada a votação tendo sido aprovada com sete votos a favor e
uma abstenção do senhor Fernando Faria, ma vez que não se encontrou presente na
reunião anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Marcial questionou acerca do Aterro dos Resíduos Industriais, tendo
referido que em seu entender, deveria ficar bem explícito qual a opinião da Junta de
Freguesia e da respectiva Assembleia. Propôs também, que se convocasse uma sessão
onde fosse esclarecido tudo a respeito do assunto acima referido, estando presentes a
Junta, a Assembleia e um representante da Câmara Municipal. -----------------------------------O senhor Presidente da Junta informou que o Instituto Geológico e Minério deu
por mais noventa anos a concessão do couto mineiro de Alvarães às empresas
concessionárias sem que houvesse sido feita uma consulta quer à Junta quer à Câmara
de Viana. Ficou o senhor Presidente de contactar alguém que possa explicar tudo sobre
os benefícios e perigos do Aterro, sempre em horário pós laboral caso coincida em dia
útil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, passou-se ao primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, no qual o senhor
Fernando Martins informou que a dívida contraída no anterior mandato à firma Roberto
Martins é de 110.000€ aproximadamente incluindo 25.000€ de juros. ---------------------------O senhor Marcial informou que na realidade não havia contratos de empreitadas
nem deliberações da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta pretende o máximo de informação sobre o assunto da
parte da Junta anterior para poder junto da Câmara resolver o problema da melhor
maneira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------As facturas que apareceram na Junta depois do mandato cessante vão ser
contestadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Marcial diz que não assinou qualquer contrato nem mesmo a entrega da
obra alegando que não era ele o presidente. Para além deste membro da Junta cessante
os restantes presentes também dizem não ter assinado qualquer documento. --------------------O senhor Fernando Martins informou que não é ele quem tem culpa neste caso,
mas que se estivesse na situação dos membros da Assembleia(opositores), também
gostaria que a autarquia o ajudasse. Ainda, diz que caso contrário quem terá que assumir
a dívida é a Junta cessante. ------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia diz que gostava de ver esta situação resolvida
da melhor maneira, ou com a ajuda da Câmara ou mesmo de outras entidades. -----------------O senhor Fernando Faria diz que já no mandato de Fernando Martins chegaram
facturas que não deveriam ter dado entrada. -----------------------------------------------------

------O senhor Presidente da Junta informou que a rede de saneamento vai avançar na
estrada nacional nº 543 do Cruzeiro até ao Merouçô e na estrada nº 305 da Igreja ao
Cruzeiro, o que vai complicar o trânsito, pelo que se deve solicitar aos técnicos da
Câmara uma solução. ------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia propôs que a Junta oficie junto da Câmara a
melhor maneira e que a autarquia local incluía nessa proposta a hipótese da
expropriação da bouça do senhor Reis. ----------------------------------------------------------------De seguida, colocou-se a votação a seguinte proposta: onde passa o troço do
Saneamento Águas do Minho e Lima solicitar à Câmara Municipal de Viana do Castelo
trajectos alternativos para o corte de trânsito na nossa freguesia, minimizando os
prejuízos a quem necessitar utilizar essas vias durante o período de obras, estando a
junta mandatada a sugerir trajectos alternativos. -----------------------------------------------------Esta proposta foi aceite por unanimidade. ------------------------------------------------------De imediato, passou-se ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos, tendo o senhor
Fernando Martins manifestando o seu interesse em que Alvarães tivesse um posto de
correios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Fernando Faria questionou acerca dos custos que acarreta. -----------------------O senhor Fernando Martins explicou que tem que se aderir a um protocolo da
ANAFRE. -------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Marcial afirmou que no concelho de Viana do Castelo nenhuma freguesia
aderiu a este a este protocolo. ---------------------------------------------------------------------------A dona Fernanda diz que muitos deles nem conhecimento tem sobre o assunto.---------- O senhor Marcial solicitou que fosse informado acerca da resposta que o senhor
presidente dos CTT prestou anteriormente. -------------------------------------------------------------A secretária da Assembleia diz que o facto de haver um posto de correios em
Alvarães não impede a circulação de carteiros na freguesia, pois a distribuição terá que
ser feita como até então. ---------------------------------------------------------------------------------O senhor Fernando Martins diz que é uma mais valia para a freguesia, pois a Junta
tem todas as condições, tem parque de estacionamento, espaço, etc. -----------------------------O senhor Presidente da Assembleia diz que é um posto de trabalho que se cria,
atendendo ao desemprego que se sente no nosso país. ----------------------------------------------Os prejuízos para a Junta são quase nulos, pois os CTT pagam quatrocentos e
cinquenta euros e levantam a correspondência. ------------------------------------------------------Foi a votação esta proposta tendo sido aprovada com seis votos a favor e dois
contra dos senhores Manuel Faria e Marcial Passos. ------------------------------------------------Quanto ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos ficou a Junta incumbida de
elaborar uma proposta que será submetida a apreciação. -------------------------------------------Relativamente, ao quarto ponto da Ordem de Trabalhos propôs-se que as pessoas
que não concluíram o 6º/9º anos o concluam na Junta de Freguesia. ----------------------------A Junta vai estabelecer um protocolo com a Ancorensis e há uma empresa GTI que
tem interesse em fazer um curso de mil e duzentas horas.------------------------------------------Propõe-se que a Junta de Freguesia estabeleça protocolos com a Ancorensis no
sentido de promover uma parceria para cedência de espaço para todos os cidadãos
interessados em usufruir de uma certificação equivalente ao 4º/6º e 9º anos de
escolaridade. ----------------------------------------------------------------------------------------------Esta proposta foi aceite por unanimidade. ------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia propôs que os membros da Assembleia, que
estejam ligados ao ensino ou não, criassem um grupo de trabalho para debater certos
assuntos relacionados com os trabalhos inerentes à administração dos cursos. ------------------ Os elementos que constituirão este grupo são: os senhores Fernando Faria,

Fernanda Faria, Marcial Passos, Sandra Faria e Cláudia Pereira. ----------------------------------Quanto ao número de polícia a Junta propôs que quem entregar até trinta de
Novembro a ficha de residência não ficará sujeito a um agravamento da taxa de certidão
do referido número e que quem não entregar será penalizado com uma coima. -----------------O senhor Armando Faria apresentou de uma forma sucinta, o relatório da
actividade da Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------De seguida, deu-se oportunidade ao público tendo o senhor José Silva pedido para
solucionar rapidamente o problema da poeira junto de sua casa e em toda a rua da
Costeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Amorim reforçou o pedido do senhor José e referiu o problema que tem
com o supermercado. ------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta já contactou as pessoas responsáveis e espera alargar
o que falta, mas pensa ver todo o trajecto onde foi feito o saneamento, que são
aproximadamente 100.000 m, terminado até fim do ano. -------------------------------------------O senhor Augusto Coutinho solicitou esclarecimento sobre os deveres e regalias do
sócio do cemitério. Também sugeriu alteração ao critério das cotas substituindo este por
condomínios. ----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor José Martins perguntou quando vai ser a Travessa do Viso alcatroada. O
senhor Presidente da Junta justificou a colocação do saneamento julgando poder fazê-lo
quando alcatroar a Rua do Padrão. ---------------------------------------------------------------------Propôs que as pessoas paguem uma cota para a Junta poder fazer a limpeza, a
pintura e os arranjos no cemitério. ---------------------------------------------------------------------De seguida, deu-se por terminada a sessão da qual se lavrou a presente acta, que
depois de lida em voz alta, vai ser aprovada e assinada pelo presidente e pela Secretária
que a lavrou: ----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: José Joaquim Sottomaior Faria
------Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes

