UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVADOS E ALCARIA
Município de Porto de Mós

Ãtan"7 -2021/2025
----------Àos dois de março de dois mil e vinte e dois, pelas vinte horas e trinta minutos,
reuniram-se na sede da Freguesia da União das Freguesias de Alvados e Àlcaria, na Rua Vale do

Bispo, em Alvados, Sandra Matia da Silva Martins, Pedto da Conceição Vatatojo e Paulo Jorge
N{elo dos Santos, na qualidade respectivamente de Presidente, Primeiro Vogal e Segundo Vogal
da Junta de tìteguesia da União das Freguesias de Alvados e Àlcada, com a seguinte

ordem de

trabalhos:

Primeiro Ponto:'\djudicação

das caleiras;----------

--------S"gundo Ponto: Poda das árvores do Parque Chouso V
--------Terceiro Ponto: Recolha de bens para os refugiados da Ucrânia;-------------------Quatto Ponto: Descentalizaçào de competências;------------Quinto Ponto: Iluminação pública;--------Sexto Ponto: Revisão do Regulamento de NIédto Escolar;----------Sétimo Ponto: Adjudicação de softrvare de gestão de cemitérios;------

--------Oitavo Ponto: Âtdbuição de "abono para falhas" à funcionâna.---------------Nono Ponto: Aprovação dos documentos de prestação de contas telativos ao ano de
dois mil e r.inte e um.------

,\beta a sessão, no âmbito do primeiro ponto da ordem de trabalhos, o

Executivo

adjudicou as caleiras p^ta a casa velório de Âlcaria à empresa "Caleirápida" pelo valor de
988,18€ (novecentos e oitenta e oito euros e dezoito cêntimos).

Relativameflte ao segundo ponto

foi feita uma poda

às árvores do Parque Chouso

Verdeal, dado a necessidade que apresentavam.--------
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No que concerne ao ponto ttês a Junta de Freguesia, em colaboração com o N{unicípio
de Porto de N{ós, associou-se à iniciatir.a de tecolha de bens paÍa enúega aos tefugiados
Ucrânia. Dentto desta campanha também

da

jâ foram disponibilizados, por parte de alguns

fregueses, casas para acolher famílias, caso seja necessário.-----

Dando cumprimento ao ponto quatro da otdem de trabalhos o Executivo, na pessoa da
Presidente, esteve presente numa reuniào sobre a descentrahzação de competências parz-

^s

Juntas, nomeadamente ao nível das licenças e taxas. Postedormente será dada informacào
for:rnação à funcionária sobte o

assunto.-

e

-

No que concerne ao ponto cinco a Ptesidente da União das Freguesias de Âlr.ados e
Àlcaria esteve presente numa reuniào com representantes da E-Redes na qual foram abordadas
as várias queixas relativas às avatias na iluminação pública e à falta de qualidade

no sen'ico

ptestado. Foi ainda abotdada a questão da subida do preço da eletricidade que, perante os
elevados t alores, r'ai ler.ar o N'Iunicípio a desligar a iluminação pública num período a defìnir,

durante a madrugada,para fazet face ao aumento acentuado. Este "apagão" será feito em todo
o concelho, no mesmo horário.Passando ao ponto seis

o Executivo aprovou a ter.isão do

Regulamento de Nlérito

Escolat que será, posteriormente, submetido à aprovaçào da Àssembleia de Freguesia.-

--------No que diz respeito ao sétimo ponto o Executivo adjudicou à Fresoft o softrvare
G

de

estào dos Cemitérios.------

--------Dando cumpdmento ao oitavo ponto o Executivo decidiu transfedr o r.alor de 86,29€
(oitenta e seis euros e vinte e nove cêntimos) referente ao número 1 do artigo 4" do Decteto-

Lei n" 4/89 de 6 de Janeiro. Este valor é atribuído a uabalhadotes da função públìca que
manuseiam ou tenham à sua guarda, nas áreas de tesourada ou cobranca, valores, numerário,
títulos ou documentos, sendo por eles responsáveis.----------
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--------Dando cumprimento ao nono ponto da ordem de trabalhos, foram discutidos,
apresentação

após

por parte do Tesouteiro, os seguintes documentos: Controlo Orçamental

da

Receita, Controlo Orçamentai da Despesa, Fluxos de caixa, Contas de otdem, operações de

tesoutaria,

e

síntese

de reconciliações bancádas. Depois de analisados os

docurrÌentos,

constâtou-se, attar'és dos Fluxos de caixa, que o total dos tecebimentos foi de 1,92.414,11€ (
cento e noventa e dois mil quattocentos ecatorze euros e dezassete cêntimos), correspondendo
2.200,71.€ ( dois mil e duzentos euros e setenta e um cêntimos) ao saldo da gerência anterior do

ano antetiot, 190.213,46€ (cento e noventa mil duzentos e treze euros e quarenta e

seis

cêntimos) a receitas orçamentais, sendo 112.169,30€ ( cento e doze mil cento e sessenta e nove

euros e trinta cêntimos) relativos a Receitas correntes e 78.044,1.6€

(

setenta

e oito mil

e

quarenta e quatro euros e dezasseis cêntimos) relativos a Receitas de capital. Âtravés do mesmo

documento, concluímos que o total das Despesas foi de 1,92.414,17€€ ( cento e noventa e dois

mil quattocentos

e

c totze euros e dezassete

cêntimos ), sendo o valor de 188.035,74€ ( cento

e

oitentaeoitomilerintaecincoeurosesetentaequatÍocêntimos)relativoadespesas
orçameÍÌtais, cortespondendo 83.131,06€ (oitenta e três mil cento e trinta e um euros e seis

cêntimos) a despesas coÍrentes e 1,04.904,68€ ( cento e quatro mil novecentos e quatro euros
sessenta

e oito cêntimos) a despesas de capital. O valor que corÍesponde às operações

e

de

tesoutaria é de 0€ (quattocentos e sessenta e oito euÍos e quatro cêntimos), havendo assim um
saldo positivo par^ a gerência segúnte de 4.318,43€ (quato mil trezentos e setenta e oito euros

e quarenta e três cêntimos), composto por 4.378,43€ (quatro mil trezentos e setenta e oito
euros e quarenta e ttês cêntimos) de execução orçamental.---------

--------Nada mais havendo atÍataÍ, foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta e que
depois de lida em voz alta vai ser assinada pelos presentes.
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Secretádo

Tesoureito
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