
ACTA Nº 16 
 
-----Aos vinte e um dias do mês de Dezembro 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 

presentes os seguintes membros: os senhores Marcial, Amândio e as senhoras Fernanda, 

Sandra e Belmira. -----------------------------------------------------------------------------

Estiveram também presentes todos os membros da Junta de Freguesia. --------------------- 

------A sessão tinha como Ordem de Trabalhos a seguinte: -----------------------------------

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

------2 - Plano Orçamento 2005; -------------------------------------------------------------------

------3 - Taxas e Emolumentos de Secretaria; --------------------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão, tendo saudado todos os 

presentes, passando a palavra ao senhor Presidente da Junta de Alvarães que desejou a 

todos os presentes um Feliz Natal. ---------------------------------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Junta introduziu o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos 

referindo que as eleições autárquicas, provavelmente realizar-se-ão no dia 3 de Outubro 

e as legislativas no dia 20 de Fevereiro do ano de 2005. --------------------------------------- 

------De seguida, fez referência à elevação de Alvarães à categoria de Vila, no passado 

dia 9 de Dezembro em Assembleia da República. ---------------------------------------------- 

------Posteriormente o senhor Presidente da Junta informou que já existe um alvará 

emitido pelo Infarmed para a farmácia e que não é a Junta de Freguesia que decide onde 

se vai localizar a farmácia, nem quem vai ser o proprietário da mesma. Como foi 

referido pelo mesmo, a Junta limitou-se a preparar o dossier e a lutar para que a 

freguesia tivesse uma farmácia. -------------------------------------------------------------------  

------Relativamente à creche, o senhor Presidente da Junta referiu que o projecto para a 

mesma foi aprovado. -------------------------------------------------------------------------------- 

------No que diz respeito, às vinte e quatro casas do bairro que foram entregues, no 

presente mês, foi mencionado que a Junta não interferiu no processo e o senhor 

Presidente manifestou o seu contentamento no que se refere à entrega de uma casa à 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental 

(APPACDM). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Junta informou ainda que deseja um posto de correios a 

laborar nas instalações da Junta de Freguesia e que a Junta recebeu correspondência 

acerca do jazigo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------Findo o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia 

solicitou a leitura da acta da sessão anterior. ---------------------------------------------------- 

------Após a leitura da mesma, o senhor Marcial procedeu à rectificação da questão 

sobre as deliberações, afirmando que não houve deliberações. A seu pedido é retirado o 

parágrafo onde se faz referência a esse facto. --------------------------------------------------- 

------O senhor presidente da Junta questionou o senhor Marcial sobre as obras realizadas 

no seu mandato, referindo que a presente Junta gostaria de saber se a Câmara de Viana 

do Castelo tinha deliberado as obras. ------------------------------------------------------------- 

------O senhor Marcial disse que quando se fazia uma obra, a proposta da mesma era 

apresentada na Assembleia de Freguesia e após a aprovação é que se decidia os 

orçamentos e o construtor para fazer a obra. ---------------------------------------------------- 

------Após prestado o esclarecimento, a acta foi colocada a votação tendo sido aprovada 

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

 ------Seguidamente, o senhor Marcial questionou o senhor Presidente da Junta acerca 

das informações que o mesmo conseguiu sobre o aterro de resíduos industriais. ---------- 



------O senhor Presidente da Junta informou que as informações que possui foram 

adquiridas via oral e que em reunião camarária foi dado um parecer favorável para se 

elaborar o projecto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------A Junta informa ainda, que o consórcio Mesquita apresentou um projecto de um 

aterro de resíduos não perigosos mas, refere que não tem compromisso assumido com 

ninguém. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------A Junta descolou-se a Lisboa ao Ministério do Ambiente e ao Instituto Geográfico 

e Minério onde foi informado que a freguesia de Alvarães é por excelência um couto 

mineiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------O senhor Marcial pergunta qual é o parecer da Junta em relação à instalação do 

aterro sanitário. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor Presidente da Junta não manifestou a sua opinião afirmando que a Junta 

até à data não tinha sido informada sobre o assunto. No entanto, declara que vai 

defender o melhor para a freguesia. ---------------------------------------------------------------

------O senhor Presidente da Assembleia é da opinião que o Presidente da Junta não 

deve dar o seu parecer sem que o assunto seja apresentando na Assembleia de 

Freguesia. Ainda aproveitou para louvar o Presidente da Junta por ter conseguido elevar  

Alvarães à categoria de Vila, mostrando o seu apreço pela pessoa do Presidente da 

Junta. Declarou também que a farmácia foi aprovada para Alvarães por causa da 

passagem desta a Vila, pois outras freguesias candidataram-se e o Presidente da Junta 

conseguiu que viesse para Alvarães. -------------------------------------------------------- 

------O senhor Marcial louvou a posição do senhor Presidente da Junta só não concorda 

com o que o senhor Presidente da Assembleia disse: “ é vila e depois veio a farmácia”. -

------O senhor Armando Faria declara que se Alvarães não fosse vila seria ultrapassada 

pelas outras freguesias. -----------------------------------------------------------------------------

------De imediato, passou-se ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos, tendo o senhor 

Armando Faria procedido à leitura dos vários itens que constam no Plano de Orçamento 

para 2005. --------------------------------------------------------------------------------------------

------Finda esta leitura, A Maria Helena, Tesoureira da Junta, fez uma breve síntese 

sobre o orçamento, explicando os valores das principais rubricas. ---------------------------

------O senhor Presidente da Assembleia solicitou à Tesoureira que explicasse os valores 

mais elevados e que comentasse as despesas de capital. ---------------------------------------

------A Tesoureira da Junta explicou pormenorizadamente as despesas de capital e os 

valores mais elevados. ------------------------------------------------------------------------------

------A proposta do Plano de Orçamento para 2005 foi colocada a votação, tendo sido o 

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

------De seguida, passou-se para o terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, tendo a 

Tesoureira da Junta informado acerca das alterações feitas em relação às taxas 

adoptadas no ano anterior. -------------------------------------------------------------------------

------O senhor Marcial referiu que o valor atribuído à certificação de documentos 

deveria ser página por página. ---------------------------------------------------------------------

------O senhor Armando Faria propôs que se estabelecesse o número de páginas e o seu 

valor. Ficou estabelecido que até quatro páginas o valor é de 10 euros, mais de quatro 

páginas, sofre um acréscimo de um euro por cada página. ------------------------------------

------Relativamente às fotocópias ficou estabelecido que as fotocópias  A3 a preto são a 

dez cêntimos, as fotocópias A4 a cores são a trinta cêntimos e as A3 a cores são a 

cinquenta cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------

------As taxas e emolumentos de secretaria foram colocadas a votação, tendo sido 

aprovadas por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------- 



------Finda a votação, o senhor Presidente da Junta questionou a Assembleia sobre a 

proposta em se anexar o caminho velho ao terreno da Junta, que posteriormente será 

cedido ao Lar de S. José. Esta proposta não é votada mas, não houve objecções, 

podendo o senhor Presidente falar com as pessoas competentes. -----------------------------

------De imediato, o Secretário da Junta procedeu ao resumo das actividades da Junta de 

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

------De seguida deu-se a palavra ao público tendo o senhor José felicitado a Junta de 

Freguesia pela elevação de Alvarães a vila e questionando o senhor Presidente sobre a 

pavimentação da rua da Costeira, pergunta para quando e pede para a Junta resolver o 

problema logo que possível. -----------------------------------------------------------------------

------O senhor Presidente da Junta justificou, dizendo que vai haver uma reunião em que 

a reparação da rua vai ser rectificada logo que possível. ---------------------------------------

------O senhor Fernando pediu para se resolver o problema do aterro, pois pode ser para 

resíduos perigosos e afirma que se deveria unir ao Presidente da Junta de Vila Fria. -----

------O senhor José Coutinho felicitou a atitude do Presidente da Junta em relação à 

elevação de Alvarães a vila e questionou acerca do aterro na Costeira, mais 

precisamente, em relação aos camiões que descarregam neste local o entulho. ------------

------O senhor Presidente da Junta afirma que só com a autorização da Junta de 

Freguesia é que o poderão fazer. Afirmando ainda, que a Junta autoriza todos os que 

quiserem despejar entulho não poluente, neste mesmo espaço. ------------------------------- 

------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 

 


