ACTA Nº2
------Aos onze dias do mês de Abril do ano dois mil e dois, pelas vinte horas e trinta
minutos, reuniu em sessão extraordinária, na sede da Junta de Freguesia de Alvarães, a
Assembleia de Freguesia de Alvarães, presidida por José Joaquim Sottomaior Faria,
estando também presentes os seguintes membros da Assembleia: senhores António
Ferreira Oliveira, Aparício de Faria Rolo, Belmira Fernandes Pereira, Fernando António
Alves da Costa Faria, Manuel Ribeiro da Costa Faria, Marcial Araújo Passos, Maria
Fernanda Peixoto Sotto-Maior Faria e Sandra Manuela Martins Faria Gomes. -----------------Estiveram também presentes os seguintes membros da Junta de Freguesia:
Fernando Alberto Vilarinho Martins, Armando dos Santos Faria e Maria Helena
Martins Oliveira Santos. ---------------------------------------------------------------------------------A sessão tinha, como Ordem de Trabalhos, a seguinte: ---------------------------------------1- Aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia; -----------------------------------2- Aprovação do Orçamento para 2002; --------------------------------------------------------3- Aprovação das Grandes Opções do Plano 2002/2005; -------------------------------------4- Revisão do Orçamento de 2001; --------------------------------------------------------------5- Aprovação da Conta de gerência de 2001; ---------------------------------------------------6-Transferências de competências da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia;
------7- Aprovação das tabelas de preços e taxas a aplicar. ----------------------------------------O senhor Marcial manifestou a sua opinião, opondo-se ao encerramento
precipitado da passagem de nível da “Longueira”. --------------------------------------------------O senhor Aparício manifestou o seu desagrado sobre a demolição da obra na
entrada do Xisto, que foi construída pela Junta cessante e ainda a forma como o senhor
Presidente da Junta actual actua nos focos de lixo na Costeira.------------------------------------Depois de breve análise o senhor Presidente da Assembleia leu o artigo nº4
(quatro) de 23/12/1999 que decreta as passagens de nível. Propôs também que este
assunto fosse tratado numa sessão extraordinária, para discutir esse mesmo assunto.----------Tomou ainda a palavra o senhor Fernando Faria que é a favor que permaneçam as
cinco passagens de nível existentes justificando que todas elas são úteis.------------------------O senhor Presidente da Assembleia sugeriu que passássemos ao primeiro ponto de
Ordem de Trabalhos propondo que se aprovasse na generalidade o regimento desta
Assembleia. O senhor Marcial informou que já tinha em seu poder as propostas de
alteração que passou a expôr, iniciando no artigo 9º (nono), alínea o) deve ler-se o que
está descrito na alínea f) do decreto-lei 5/A 2002, assim como a alínea r) passa à alínea
o) do mesmo decreto. No artigo 16º (décimo sexto), onde se lê “poderá haver” deve lerse “haverá”, no artigo 18º (décimo oitavo), ponto 1 (um) onde diz “pode reunir-se” deve
dizer “reunirá”. No artigo 17º, (décimo sétimo), o ponto 2 (dois) deve ser substituído
pela alínea b) do artigo 17º (décimo sétimo) do decreto-lei 5A/99.--------------------------------Todas as alterações propostas foram aprovadas por unanimidade.---------------------------Encerramos este ponto da Ordem de Trabalhos, aprovando o Regimento na
generalidade e especificidade. --------------------------------------------------------------------------Passamos ao segundo ponto de Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------O senhor Presidente da Junta actual expôs a proposta das Grandes Opções do Plano
2002/2005, desenvolvendo ponto a ponto. ------------------------------------------------------------Os senhores Marcial, Aparício e Fernando Faria no decorrer da apresentação do
plano foram questionando alguns aspectos que consideram incompletos e relevando
outros inexistentes e outros inoportunos para a nossa Freguesia. ----------------------------------Em jeito de análise o senhor Fernando Faria nomeou alguns pontos da proposta
eleitoral da Junta actual que não estão mencionados no plano e que esse é pouco

ambicioso em relação às expectativas e com poucas inovações. -----------------------------------O senhor Presidente da Junta passou a descrever as rubricas de receitas e despesas
do orçamento proposta para este mandato. Quanto a este ponto o senhor Fernando
Martins focou que não está mencionado em nenhuma das rubricas a dívida “herdada” da
Junta cessante ao que o Senhor Aparício Rolo respondeu que há compromissos de
comparticipação da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------O senhor Marcial sugeriu que se deveria especificar a rubrica “diversos”. ----------------O senhor Fernando Faria questionou na designação Funções Económicas
Transportes e Comunicações qual a ordem de arranjos e ou construção das ruas. --------------O senhor Presidente da Junta definiu algumas prioridades que justificou. -----------------As Grandes Opções do Plano e o Orçamento foram aprovados por maioria, com 5
(cinco) votos a favor e 4 (quatro) votos contra – Aparício de Faria Rolo, Fernando
António Alves da Costa Faria, Manuel Ribeiro da Costa Faria e Marcial Araújo Passos.
-----Foi aprovado o relatório de gestão e contas do exercício de 2001 com 4 (quatro)
votos a favor e 5 (cinco) abstenções dos eleitos do Partido Socialista. --------------------------A Revisão do Orçamento de 2001 foi aprovado com 4 (quatro) votos a favor e 5
(cinco) abstenções dos eleitos do Partido Socialista. -----------------------------------------------As transferências de Competências da Câmara para a Junta de Freguesia foram
aprovadas por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------A aprovação da tabela de preços dos serviços prestados pela Junta de Freguesia foi
aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------Intervenções das pessoas assistentes: ------------------------------------------------------------Quanto às intervenções, o senhor Adriano Teixeira focou a necessidade de duas
passagens de nível, uma na Chasqueira e outra no Paço, também não concorda que seja
a Junta a comparticipar a pintura das casas do Bairro e ainda alertou para o estado
degradado do caminho da Chasqueira e da necessidade urgente de ser arranjado. O
segundo interveniente o senhor José Silva que começou por felicitar a divulgação desta
Assembleia de Freguesia e que aguarda com muita expectativa a concretização do plano
proposto em Campanha Eleitoral, assim como o arranjo do caminho da Costeira. ------- ------De seguida, interveio a senhora Inês de Lima Fernandes alertando o estado
degradado em que se encontra o caminho da “Tarrana”, onde circulam muitas crianças.
-----O senhor José Coutinho, manifestou-se a favor dos Actos Democráticos, alertando
para os critérios de prioridade dos arranjos dos caminhos. ------------------------------------------Quanto à entrada no Lugar do Xisto, como morador disse que melhorou em
termos de tráfego, mas em termos práticos apresenta ainda algumas lacunas. Manifestou
ainda a vontade que as crianças da Costeira usufruam do transporte escolar. -------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão da qual se lavrou a
presente acta, que depois de lida em voz alta vai ser aprovada em minuta e assinada pelo
Presidente da Assembleia e pela Secretária da reunião que a lavrou:------------------------------Presidente: José Joaquim Sottomaior Faria
------Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes

