
 

 

 

 

 

 

ATA NÚMERO 82 

 
----- Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas, 

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, Teresa 

Cruz e Serafim Santos. Apenas ausentes a deputada Senhora Pureza de Sousa e Maria 

Helena Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 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 Orçamento 2020; ----------------------------------------------

----- Ponto 3 – Apreciação e Votação Mapa de Pessoal 2020; -------------------------------------- 

----- Ponto 4 – Apreciação e Votação do Regulamento de Atribuição de Subsídios e Apoios 

ao Associativismo; ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ponto 5 – Apreciação e Votação do Regulamento e Tabela de taxas 2020; --------------

----- Ponto 6 - Outros Assuntos. ----------------------------------------------------------------------------

------ A senhora Presidente da Assembleia deu início à sessão e, depois de saudar todos 

os presentes e desejar um excelente ano novo, solicitou a leitura da ata da assembleia 

anterior, que foi lida em voz alta, colocada a votação e aprovada por maioria com seis 

votos a favor e uma abstenção de Miguel Dantas por não se encontrar presente. -----------

----- Seguidamente a senhora Presidente da Assembleia propôs a inclusão de um novo 

ponto na ordem de trabalhos, passando a ser o segundo ponto, designado por 

“Apreciação e Votação da Segunda Revisão Orçamental 2019”. A proposta de inclusão foi 

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

----- A senhora Presidente da Assembleia abriu o período antes da ordem do dia tendo o 

presidente da Junta de Freguesia referido que a autarquia tem vários processos a 

decorrer em tribunal sem novas informações a acrescentar e que a autarquia foi 

notificada pelo tribunal a dar conhecimento da realização de uma exumação no 

Cemitério Paroquial de Alvarães para recolha de ADN. Seguidamente o presidente da 

Junta de Freguesia passou a palavra ao secretário da autarquia, Marco Silva que 

agradeceu a colaboração dos membros das mesas de voto que participaram nas últimas 

eleições e saudou os Alvaranenses que cumpriram o seu dever como cidadãos. Felicitou, 

ainda, o Grupo Lagoa Azul pelos trinta anos de atividade e agradeceu pelo trabalho 

realizado nestas três décadas em prol da cultura e musica tradicional portuguesa, assim 

como, o convite à autarquia para estar presente no convívio organizado por este grupo. 

 



 

 

 

 

 

Congratulou o Grupo Folclórico de Alvarães pela organização do evento “Encontro de 

Culturas”. Agraciou ainda, os “Reumáticos” pela decoração de Natal no centro da Vila. 

Para finalizar, agradeceu o tecido oferecido, assim como os pinheiros que contribuíram 

para embelezar a nossa vila com decorações natalícias originais. Louvou o Arquiteto Rui 

Ramos, de origem Alvaranense, pela doação do espólio que inclui trabalhos de temas 

variados, em técnicas diversas, desde aguarela, pintura a óleo, fotografia, litografia, 

estudos, escultura, esboços, entre outros, à Câmara Municipal de Viana do Castelo. -------

----- Seguidamente, o secretário desta autarquia, passou ao ponto um da ordem de 

trabalhos, procedendo  à leitura do relatório de atividades do último trimestre. -------------

- Finda a leitura do relatório de atividades passou-se ao ponto dois da ordem de 

trabalhos – Apreciação e Votação da Segunda Revisão Orçamental de 2019. O presidente 

da Junta de Freguesia de Alvarães, Fernando Martins, passou a palavra à tesoureira 

Marisa Xavier que explicou que a segunda revisão referia-se ao aumento das receitas 

correntes de €2.500 (dois mil e quinhentos euros) face à previsão inicial. Este ponto foi 

colocado a votação tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------

----- Seguidamente no terceiro ponto, o senhor Fernando Martins cedeu a palavra à 

tesoureira desta autarquia, Marisa Xavier que, de forma sucinta, explicou que o 

orçamento reflete as previsões do executivo para o próximo ano. Prestados os 

esclarecimentos relativamente ao terceiro ponto o mesmo foi colocado a votação tendo 

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

- Relativamente ao quarto ponto da ordem de trabalhos, a tesoureira, Marisa Xavier, 

explicou a necessidade de alterar o mapa de pessoal dado que, os dois trabalhadores ao 

abrigo de um projeto CEI+ do IEFP foram contratados pela autarquia pelo período de um 

ano. Este ponto foi colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade. --------------

- No que diz respeito ao ponto cinco que refere a Apreciação e Votação do Regulamento 

de Atribuição de Subsídios e Apoios ao Associativismo, o presidente da Junta de 

Freguesia explicou que a legislação obriga a uma regularização de todas as atividades da 

freguesia e consequentemente a existência deste regulamento, que irá permitir à 

autarquia justificar a atribuição de subsídios monetários ou em géneros às associações. 

As associações devem entregar um relatório previsional à autarquia, onde conste o plano 

de atividades e respetivos custos, até novembro de cada ano, de forma a que esta possa 

prever no seu orçamento os subsídios a atribuir cumprindo a lei da transparência. Este 

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

- Ponto seis – Apreciação e Votação do Regulamento e Tabela de Taxas 2020. O 

presidente da Junta de Freguesia de Alvarães cedeu a palavra ao secretário, Marco Silva, 

que referiu que foi feita uma atualização deste regulamento e que foram acrescentadas 

algumas taxas, tendo prestado todos os esclarecimentos sobre o mesmo. Este ponto foi 

colocado à votação tendo sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------------



 

 

 

 

 

 

- Em relação ao Ponto sete – foi referido que não havia mais nada a acrescentar. -----------

- Finda a ordem de trabalhos passou-se a palavra ao público. O senhor José Silva sugeriu 

a colocação de duas placas de sinalização proibindo a passagem de veículos pesados nas 

duas extremidades da Rua da Feira.  Sugeriu que fosse restaurado, em algumas zonas, o 

piso da rua da Feira, onde os cubos se encontram soltos. Referiu que a Rua da Costeira 

está bastante danificada por causa dos camiões que utilizam a mesma para se 

deslocarem para o aterro. Solicitou ainda que se tapasse um buraco existente junto à 

Capela de S. José. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- O senhor Nuno Ribeiro questionou sobre a forma como as pessoas são sepultadas no 

cemitério paroquial. Referiu que na parte de cima do cemitério as pessoas estão com os 

pés para as cabeceiras das sepulturas, pelo que pediu uma explicação sobre essa 

situação, questionando qual o critério para posicionar os cadáveres nas sepulturas. Ficou 

a autarquia de tentar perceber e explicar na próxima assembleia. ------------------------------  

- Fernando Martins, presidente da Junta de Freguesia, referiu que na Rua da Feira 

existiam placas de proibição a trânsito com mais de cinco toneladas e meia, que 

desapareceram aquando da realização da obra. -------------------------------------------------------

----- José Coutinho referiu que na sua opinião os jazigos com luz pública deveriam pagar 

mais. Deu os parabéns à autarquia pela obra realizada no Cemitério Paroquial e 

mencionou que as velas são colocadas fora dos espaços das campas. Questionou a 

autarquia se os sócios do cemitério, os que pagam a quota, têm de liquidar a taxa de 

serviço extra fora de horas, fins de semana e feriados. Mencionou que no Cemitério 

Paroquial de Alvarães, as pessoas são sepultadas com os pés virados para a capela de 

repouso. Mais comunicou que a capela de repouso necessita de obras. ------------------------

----- O presidente da Junta de Freguesia informou que a quota de sócio apenas tem 

benefícios para o enterramento, ou seja, está relacionada com o número de funduras 

que são executadas. O serviço extra está relacionado com o horário e dias em que o 

funeral é realizado. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Marco Silva, secretário da Junta de Freguesia, acrescentou que a quota de sócio do 

cemitério é de seis euros e que nem todos os sócios são concessionários no cemitério 

paroquial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

presente ata, que após lida em voz alta e aprovada, vai ser assinada pela Presidente da 

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

A Presidente: Sandra Manuel Martins Faria Gomes 

O Secretário: Maria Fernanda Peixoto Soto Maior Faria 


