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ATA Nº 74 

 

----- Aos dezassete dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas vinte horas e trinta 

minutos, reuniu em sessão ordinária na sede da Junta da Freguesia da vila de Alvarães a 

Assembleia de Freguesia, presidida por Sandra Faria, encontrando-se presentes os 

seguintes elementos: Augusto Peixoto, Fernanda Faria, Ivone Cruz, Miguel Dantas, 

Sandra Faria, Teresa Cruz e Serafim Santos, Helena Santos em substituição de Joaquim 

Faria, à exceção da deputada Senhora Pureza de Sousa. -----------------------------------------

----- Encontravam-se presentes os três membros do executivo: Fernando Martins, Marco 

Silva e Marisa Xavier. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- A sessão ordinária tinha como ordem de trabalhos a seguinte: ---------------------------

----- Ponto 1 – Informações; ------------------------------------------------------------------------------

----- Ponto 2 – Apreciação e Votação do Relatório de Contas 2017; ----------------------------

------ Ponto 3 – Apreciação e Votação 1.ª Revisão Orçamental 2018; --------------------------

----- Ponto 4 – Outros Assuntos. -------------------------------------------------------------------------

----- A senhora Presidente da Assembleia deu início à sessão saudando todos os 

presentes. Prosseguiu concedendo aos membros da assembleia um período para se 

manifestarem antes de iniciarem ordem do dia. Assim, o senhor Augusto Peixoto usou da 

palavra para comunicar à assembleia que a pavimentação da Rua Fonte do Paço se encontra 

bastante deteriorada, não permitindo sequer a normal circulação de peões nem de veículos, 

acumulando lama que produz mau odor. Segundo o Sr. Augusto, isto deve-se ao facto de as 

valetas não serem limpas, assim como, ao terreno, cuja cota de terra foi retirada sendo 

necessário que o proprietário abra uma vala dentro da propriedade para encaminhamento das 

águas pluviais ou reposição das cotas iniciais. Solicitou ao executivo que fossem tomadas 

medidas de prevenção. Informou também que a Rua dos Carreteiros, necessita de intervenção 

a nível de encaminhamento das águas pluviais, pois a mesma acaba por se acumular no 

arruamento degradando a pavimentação existente. ------------------------------------------------------ --

----- Findo o período antes da ordem do dia passou-se ao ponto um da ordem de trabalhos. A 

senhora Presidente da Assembleia passou a palavra ao senhor Presidente da Junta, Fernando 

Martins que depois de saudar os presentes referiu que a Rua dos Carreteiros foi intervencionada 

de forma a ficar transitável, mas as obras não solucionaram o problema, no entanto, comunicou 

que a origem do mesmo se encontra nas condutas no subsolo. Relativamente, à Rua da Fonte 

do Paço, informou que a autarquia fez queixa junto das autoridades competentes para evitar 

que as cotas do terreno fossem alteradas, mas nada foi resolvido. Sobre este assunto, justificou 

ainda que a autarquia não pode invadir terrenos privados. --------------------------------------------- ---

----- O senhor Presidente da Junta aproveitou ainda o momento para fazer um ponto de situação 

sobre os processos existentes em tribunal, relativos ao cemitério e ao embargo na Rua da Feira. 

Do processo referente às sepulturas, informou que não existem novos desenvolvimentos. 

Relativamente à Rua da Feira comunicou que as duas partes foram, hoje, ouvidas em tribunal. 

Relatou a sua posição, argumentando que não houve invasão do terreno do qual alguém diz ser 

proprietário pois o terreno pertence à freguesia. -------------------------------------------------------------

----- Terminada a sua exposição o senhor Presidente passou a palavra ao Secretário do executivo, 

Marco Montenegro, que procedeu à leitura do relatório de atividades referente ao primeiro 

trimestre de dois mil e dezoito. ------------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida passou-se ao ponto dois da ordem de trabalhos. A Tesoureira Marisa Xavier, 
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procedeu à análise do relatório de contas referente ao ano de dois mil e dezassete. Assim, depois 

de uma exposição resumida, verifica-se que o saldo total de recebimentos/entradas de fundos 

é de 359.050.88€ (trezentos e cinquenta e nove mil e cinquenta euros e oito cêntimos) dos quais 

12.039,32€ (doze mil e trinta e nove euros e trinta e dois cêntimos) são referentes ao saldo da 

gerência anterior, 335.437,81€ (trezentos e trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e sete euros 

e oitenta e um cêntimos) são referentes às receitas orçamentais e 11.573,75€ (onze mil 

quinhentos e setenta e três euros e setenta e cinco cêntimos) da entrada de operações de 

tesouraria. Assim como, se confirmou um saldo total de pagamentos/saída de fundos de 

359.050,88€ (trezentos e cinquenta e nove mil e cinquenta euros e oitenta e oito cêntimos), dos 

quais 333.769,13€ (trezentos e trinta e três mil e setecentos e sessenta e nove euros e treze 

cêntimos), são referentes a despesas orçamentais e 11.604,84€ (onze mil seiscentos e quatro 

euros e oitenta e quatro cêntimos) da saída de operações de tesouraria. Tendo sido apurado um 

saldo para a Gerência seguinte de 13.676,91€ (treze mil e seiscentos e setenta e seis euros e 

noventa e um cêntimos) composto por 13.014,22€ (treze mil e catorze euros e vinte e dois 

cêntimos) de saldo da execução orçamental e 662,69€ (seiscentos e sessenta e dois euros e 

sessenta e nove cêntimos) de operações de tesouraria. -----------------------------------------------------

----- Prestados os esclarecimentos solicitados, o Relatório de Contas e Gerência de dois mil e 

dezassete foi colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade. -----------------------------

----- Findo o ponto dois da ordem de trabalhos passou-se ao ponto três. A Tesoureira Marisa 

Xavier comunicou que a revisão se deve à transição do saldo no valor 13.676,91€ (treze 

mil e seiscentos e setenta e seis euros e noventa e um cêntimos) da Gerência anterior para a 

atual.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Prestados os esclarecimentos solicitados, a primeira Revisão orçamental de dois mil e 

dezoito foi colocada a votação tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------

----- Seguidamente passou-se ao ponto quatro da ordem de trabalhos. O Senhor 

Presidente da Junta, Fernando Martins informou que vai iniciar na sede de junta um 

curso intitulado “Capacitar para Incluir”, financiado e destina-se a pessoas consideradas 

desfavorecidas. Mais informou que, foi realizada uma parceria com a Junta de Freguesia 

de Chafé, para a realização de formação no âmbito dos “Produtos Fitofarmacêuticos” 

para satisfazer o compromisso assumido com os detentores das 4 horas iniciais. 

Transmitiu ainda que a autarquia vai fazer os possíveis para trazer mais formação para 

a freguesia, nomeadamente na área da jardinagem. ----------------------------------------------

----- Finda a ordem de trabalhos, a senhora Presidente da Assembleia passou a palavra 

ao público. Usou da palavra o Senhor Paulo Vieira esclarecendo que quando foi 

secretário, nesta autarquia, existia um mapa de controlo das viaturas. Nestes mapas 

eram registados os quilómetros, o motorista e os danos para efeitos contabilísticos 

assim como, para contabilizar, de 3 em 3 meses, quantos quilómetros cada associação 

tinha efetuado, dado que, existia uma taxa de utilização de viatura que pensa estar em 

vigor. Esta prática pode resolver a subcarga nas rúbricas orçamentais, assim como 

permitir que a junta de freguesia reforce a rúbrica das instituições, doando-lhes um valor 

monetário que posteriormente volta para autarquia através da taxa de utilização das 

viaturas. Transmitiu também que, o abono para falhas é um gasto desnecessário apesar 

de o valor mensal não ser elevado. Por fim, questionou o executivo sobre ponto de 

situação do centro desportivo e sobre a desanexação de uma parcela do artigo 847. ----

----- O Secretário do executivo, senhor Marco Silva, referiu que o centro desportivo é um 
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projeto que carece de tempo e até à data não existem mais desenvolvimentos. 

Relativamente à questão colocada sobre a desanexação de parcela referiu que o 

executivo não opina sobre situações pessoais. ------------------------------------------------------

----- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se exarou a 

presente ata que, depois de lida em voz alta, foi aprovada e assinada pelo Presidente da 

Assembleia e pelo Secretário que a lavrou.----------------------------------------------------------- 

 

A Presidente: Sandra Manuela Martins Faria Gomes 

A Secretária: Maria Fernanda Peixoto Soto Maior Faria 

 

 

 


