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---------Aos catorze dias do mês de dezembro do ano dois mil e doze 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 Miranda, Sra. 

Maria da Graça Pereira, Sra. Ivone Cruz, Sr. Fernando Martins, Sr. Augusto Peixoto e o 

Sr. Armando Faria.----------------------------------------------------------------------------------- 

---------De seguida foi lida a ata da última Assembleia de Freguesia, colocada à votação 

foi aprovada com duas abstenções do Sr. Fernando Martins e do Sr. Armando Faria.----- 

---------Antes da abertura do período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente da 

Assembleia informou que a reunião tida no dia treze de dezembro com o Eng. Vitor 

Lemos, responsável pelos Serviços Municipalizados de Viana do Castelo foi 

esclarecedora. Afirmando que os Serviços Municipalizados e a Câmara Municipal são 

pessoas de bem, e o que aconteceu nos trabalhos de saneamento junto à fonte da 

Costeira foi um acidente. Garantindo que caso o caudal da fonte seja insuficiente será 

colocado um ramal de água da rede pública no local para os utentes desta fonte. 

Comprometeu-se ainda, a entregar na Junta de Freguesia um documento escrito 

aprovado pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, para que 

fique registado este compromisso por escrito.--------------------------------------------------- 

---------Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia abriu o período antes da ordem do 

dia aos membros da Assembleia de Freguesia, havendo uma intervenção por parte dos 

mesmos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Tendo o Sr. Fernando Martins tomado a palavra, cumprimentado os presentes na 

assembleia e questionado em que dia foi aprovado o orçamento e se foi aprovado por 

unanimidade da Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------------- 

---------Passou-se de seguida à ordem de trabalhos:---------------------------------------------  

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

2. Aprovação dos Protocolos de Colaboração e Deliberação de Competências entre 

a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia;-------------------------------------------- 

3. Orçamento 2013.---------------------------------------------------------------------------- 

---------Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da 

Assembleia passou a palavra à Sra. Presidente da Junta que informou a Assembleia do 

Plano de Atividades:--------------------------------------------------------------------------------- 



---------Realização de Magusto em parceria com a Comissão de Festas de Santa Cruz e 

catequese; Reuniões de CSIF; Limpeza de diversos arruamentos; Colocação de paragem 

autocarro na Rua da Feira; Reuniões com Vereador e corpo diretivo dos Serviços 

Municipalizados a fim de resolver a situação da fonte; Realização de pavimentação e 

encaminhamento de águas pluviais na Rua das Carvoeiras; Transporte escolar diário de 

40 crianças para o Centro Escolar de Alvarães; Distribuição de chocolates pelos alunos 

do Centro Escolar, Infantário das Irmãs Missionárias do Espírito Santo e Pais Natal 

Motards; Manutenção de todos os espaços verdes da freguesia; Trabalhos de 

alargamento e requalificação em diversos arruamentos na Rua da Feira, Rua Nova, Rua 

da Azenha, Rua da Passagem, entre outros); Preparação da iniciativa “Alvarães 

Solidário”, com recolha de bens alimentares e roupa para pessoas carenciadas que não 

são apoiadas por nenhuma entidade; Colocação de iluminação de Natal no centro cívico 

e Junta de Freguesia; Colocação de grelhas na Rua dos Chucas e Bispas; Requalificação 

de tubagem junto à “fossa comunitária”; Recolocação de baldes e vassouras no 

cemitério paroquial; Lavagem de muros do cemitério paroquial; Encaminhamento de 

águas pluviais e criação de caixas na Rua da Costeira e Rua das Bispas; Colocação de 

mesas e bancos de pedra e diversos tipos de árvores no jardim da lagoa; Colocação de 

mesa e bancos em pedra no Largo do Xisto; Melhoramento de piso na Rua da Luz; 

Ação de sensibilização para quedas na 3ª Idade, promovida pela CVP de Neiva e 

Rastreio auditivo promovido pela empresa Ouvir +.-------------------------------------------- 

---------Informou que a Junta de Freguesia recebeu um comunicado por parte da 

Assembleia Municipal referente a um e-mail enviado pela ANAFRE. Dando a conhecer 

várias actividades que vão ser executadas em forma de descontentamento sobre a 

agregação das freguesias, como é exemplo os postais que serão distribuídos para serem 

enviados ao Senhor Presidente da República.---------------------------------------------------- 

---------Alvarães mantém a sua identidade enquanto freguesia, ou seja, não vai agregar a 

nenhuma outra freguesia nem outra se vai agregar a nós. Felicita assim a freguesia por 

manter a sua identidade.----------------------------------------------------------------------------- 

---------Relativamente aos trabalhos no fontenário na rua da Fonte espera que a garantia 

dada pelos Serviços Municipalizados seja cumprida.------------------------------------------- 

---------Refere que as obras do saneamento encontram-se em conclusão na rua do Xisto, 

falta terminar a rua do Paúso que vai ser pavimentada em toda a sua largura. Ficando 



em falta, a segunda fase relativamente à Chasqueira e ao mesmo tempo à estação 

elevatória.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Quanto ao alargamento do cemitério refere que está concluído o concurso 

público e em princípio no mês de janeiro irão se iniciar as obras. A nível de empreiteiro 

está tudo concluído, faltando apenas ultimar as escrituras.------------------------------------- 

---------De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia introduziu o segundo 

ponto da ordem de trabalhos, passando a palavra à Tesoureira. Esta, informou que não 

existe nenhuma alteração ao mapa em relação ao anterior. Colocado a votação foi 

aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------- 

---------Esta informou que todas as autarquias sofreram cortes das verbas. De 2009 até 

2013 verificou-se um corte de 49% das verbas e que assim é difícil de trabalhar e fazer 

mais e melhor por Alvarães. Mas que apesar de ter passado por momentos complicados 

e situações novas que surgiram, não pretende fazer dívida para esta Junta de Freguesia, 

estando a fazer força para que toda a obra executada seja paga. Refere ainda como é de 

conhecimento público que em fevereiro de 2012 foi aprovada a Lei de Compromissos, 

sendo que de acordo com esta toda a obra que será executada tem que ter previamente o 

compromisso assumido, ou seja, tem que haver previsão para a mesma. Assim, 

informou que para o ano 2013 estão previstos para melhoramentos de iniciativa da 

freguesia 27.776.14 euros (vinte e sete mil setecentos e setenta e seis euros e catorze 

cêntimos), inertes 6.140 euros (seis mil cento e quarenta euros) e limpeza de rede viária 

4.847 euros (quatro mil oitocentos e quarenta e sete euros).----------------------------------- 

---------O Sr. Fernando Martins citou o artigo 11 da Lei n.º 8/2012, referindo que não é 

só a Sra. Presidente mas também o Secretário e a Tesoureira que têm responsabilidade e 

hoje ao ser aprovado em assembleia somos todos responsáveis.------------------------------ 

---------De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia colocou à votação o 

segundo ponto da ordem de trabalhos tendo sido aprovado por unanimidade.-------------- 

---------Introduzido o terceiro ponto da ordem de trabalhos, orçamento para o ano 2013 

pelo Sr. Presidente da Assembleia passou a palavra à Sra. Presidente da Junta de 

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

---------No seguimento do que já foi informado onde já referi a existência da Lei de 

compromissos, todas as freguesias têm de se adaptar e seguir os critérios estabelecidos. 

Assim, vamos ter que fazer um esforço para o próximo ano, apesar de ser ano de 

eleições. Para este executivo o mais importante será sempre cumprir o Plano de 

Atividades que elaboramos no início do nosso mandato.--------------------------------------- 



---------O orçamento camarário já foi aprovado e foi feito o alerta de que não há 

dinheiro. Assim, a nossa proposta de orçamento cinge-se às principais necessidades da 

freguesia, nomeadamente: Ampliação do cemitério; Polidesportivo; Rua do Souto do 

Monte, Rua do Rego; Necessidades socioeconómicas dos alvaranenses.-------------------- 

---------O Sr. Fernando Martins interveio referindo que o que está comprometido pela 

Câmara, são as deliberações, inertes de aproximadamente €80.000 e a carrinha que será 

de €800 por mês e que só se pode fazer um orçamento com garantia das verbas que vão 

receber. Referiu ainda que a verba prevista para acção social é muito baixa e que 

pretendia saber qual era a diferença referente ao cemitério. ----------------------------------- 

---------De seguida tomou a palavra o Secretário referindo que encontrou muitas 

deliberações do antigo executivo presidido pelo Sr. Fernando Martins, datadas de 28 de 

Outubro de 2009, quando a sua tomada de posse foi no dia 29 de Outubro 2009. Referiu 

um protocolo entre a Junta ainda representada pelo Sr. Fernando Martins e o Sr. 

Joaquim Dias Meira num custo total de 5.500 euros (cinco mil e quinhentos euros) 

afirmando que não estava protocolado com o novo executivo Camarário.------------------- 

--------Mencionou também o protocolo referente á aquisição de uma viatura no valor de 

€15.000 não havendo nenhuma fatura, referente a essa aquisição, entregue na Câmara 

Municipal como estava protocolado.-------------------------------------------------------------- 

---------Relativamente ao orçamento ter sido caracterizado como utópico por parte da 

oposição, no alargamento do Cemitério Paroquial, este valor vai ultrapassar o dobro do 

valor orçamentado no Plano de Atividades.------------------------------------------------------ 

---------O Sr. Fernando Martins tomou a palavra referindo que em relação à aquisição da 

carrinha o dinheiro foi para repor o que foi gasto, não referindo a justificação da 

transferência do valor do protocolo. Referindo que todos os protocolos que assinou sabe 

do que se trata e o que foi feito foi um compromisso de trabalhos que ficaram por 

terminar às pessoas. Menciona que a Junta é uma pessoa de bem e ele na qualidade de 

presidente, foi sempre uma pessoa de palavra.--------------------------------------------------- 

---------O Sr. Armando Faria interveio referindo que este executivo também está incluir 

obras para 2013 que tinham previsto no início do mandato e que não se pode dizer que 

não estão preocupados com as eleições e por fim afirma que acha ridículo o valor 

orçamentado na rubrica de acção social.--------------------------------------------------------- 

---------A Sra. Presidente da Junta referiu que a rúbrica da acção social tem orçamentado 

€500, pois a junta tem desenvolvido várias actividades na área social de forma gratuita, 

com ajuda e intervenção de populares. Como o Natal Solidário que vai ajudar mais de 



150 pessoas e o único custo que a junta terá é com a carrinha, que vai fazer a 

distribuição dos cabazes. Assim, como podem ver não é necessário ter um valor alto 

nesta rúbrica.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------O Sr. Armando mencionou que esses cabazes são para este ano e para o ano 

como será.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia colocou o orçamento à 

votação tem este sido aprovado com 4 votos contra dos membros do partido Socialista. 

Com a seguinte declaração de voto: “Com base na Lei 8/2012, os membros da 

Assembleia de Freguesia da Vila d Alvarães, Fernando Alberto Vilarinho Martins, 

Ivone Barreiros Coutinho da Cruz, Augusto Coutinho Sá Peixoto e Armando Freitas 

Faria, tomaram a decisão de votar contra o Orçamento de 2013 pelo facto de não se ter 

verificado a apresentação de protocolos que sustentam os investimentos nele contido. 

Contestamos ainda o facto da data da convocatória ser anterior à aprovação do 

Orçamento pela Junta de Freguesia de Alvarães.”--------------------------------------------- 

--------Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao 

público, tendo-se inscrito Sr. Nuno Ribeiro, Sr. Ademar e Sr. José Coutinho.-------------- 

--------O Sr. Nuno Ribeiro deseja Boas Festas e questiona como é que existe 150 pobres 

em Alvarães, pede a Sra. Presidente par o ajudar a colocar água na sua propriedade e 

pede para explicar os pagamentos que são feitos relativamente aos arranjos nas ruas.----- 

---------O Sr. Ademar menciona que em conjunto com a Junta de Freguesia tem mantido 

a sua rua transitável, dado que com as obras em vários arruamentos no lugar da 

Costeira, todo o trânsito é desviado para lá e que no final das mesmas o caminho ficará 

num estado péssimo. Quanto à fonte, refere que havia uma pedra por cima a sinalizar e 

que seria bom informar as pessoas se a água é própria para consumo ou não. Menciona 

ainda que deixaram uma fossa em frente à sua porta, dado que não saneamento lá. Dá 

um louvor ao trabalho do cantoneiro uma vez que tira a máxima rentabilidade das 

máquinas e cumpre as normas de segurança.----------------------------------------------------- 

---------O Sr. José Coutinho interpela o Sr. Nuno Ribeiro questionando os objetivos das 

suas viagens a Lisboa. Deu parabéns á Junta de Freguesia pelas obras realizadas no 

largo do Xisto.---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A Sra. Presidente da Junta de Freguesia toma a palavra referindo que a situação 

do caminho do Sr. Nuno e do Sr. Ademar são semelhantes, contudo a segunda é 10 

vezes pior. Este executivo tem de atender a prioridades, salvo raras excepções como foi 

o caso da rua das Carvalheiras. Nós olhamos para as ruas com mais fluência de trânsito 



e habitações. Relativamente aos pobres tem muita pena que o Sr. Nuno pense dessa 

maneira. O executivo apoia agregados que não são apoiados por nenhuma instituição, 

visitamos idosos aos quais entregamos um mimo merecido. Todas as iniciativas têm 

custo zero para a Junta. Salienta ainda que existe sim pobres na nossa freguesia. Reitera 

também a todos os presentes votos de Boas Festas.--------------------------------------------- 

---------Relativamente a ajuda de colocação de água na propriedade do Sr. Nuno refere 

que a junta não é os Serviços Municipalizados.-------------------------------------------------- 

---------Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e três horas 

com votos de Boas Festas, da qual se exarou a presente ata que vai ser assinada pelo 

Presidente da Assembleia e pelo Secretário.-----------------------------------------------------    

---------O Presidente: Marcial Araujo Passos----------------------------------------------------- 

---------O Secretario: Jaques Araujo Torres------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


