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UNIAO DAS FREGUESIAS DE ALVADOS E ALCARIA

Município de Porto de Mós

Ata n" 14 - 2021/2025

----------Âos cinco dias de outubro de dois mil e vinte e dois, pelas vinte horas e trinta minutos,

reunitam-se na sede da Freguesia da União das Freguesias de Àh.ados e Àlcada, na Rua Vale do

Bispo, em Âlvados, Sandra NIaria da Sih'a NIartins, Pedro da Conceição Vatatojo e Paulo Jorge

N{elo dos Santos, na qualidade respectir.amente de Presidente, Primeiro Vogal e Segundo Vogal

da Junta de Fteguesia da União das Freguesias de Alvados e Àlcaria, com a seguinte ordem de

rabalhos:

--------Primeiro Ponto: Ptojeto do Jardim dos '\romas, em Àlcatia;----

--------S"gundo Ponto: Reinicio das obtas de conclusão do parque, na Rua do Fteixo, em

- \lcaria;----

--------Terceiro Ponto: Votações Orçamento Participativo;--------

--------Quarto Ponto: Requisição dos sen'iços do Advogado David Feixeira;---

--------Q.tinto Ponto: Preparação da Àssembleia de Freguesia;-

--------Sexto Ponto: XXI Encontro de Concertinas;-----------

--------Sétimo Ponto: Àtribuição de toponímia.

--------Oitavo Ponto: Àprovação de proposta de abertura do procedimento concursal pata 1

posto de trabalho na carretaf categoria de assistente operacional com r'ínculo de ttabalho em

funçòes públicas a termo tesolutivo certo e também do perfìl de competências;-----

--------Âberta a sessão, no âmbito do ptimeiro ponto da ordem de trabalhos, o Executivo

solicitou aos sen-iços cam^tattos a elaboraçào do projeto p^r^^ construção de umJardim dos

.\romas, na Rua do t\latotim em ,\lcaria

No que concerne ao ponto dois o Executivo decidiu reiniciar as obras de conclusão do

Parque, na Rua do Freixo em Àlcada, com a colocação do piso, da estrutura para o alpendre e
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do lancil

--------Relativamente ao ponto três a União das Fteguesias de Àlvados e Àlcaria colaborou na

votação para o Orçamento Participativo com a all,ertuta da sede, no dia sete de setembro de

dois mil e r.inte e dois.--

--------Dando cumpdmento âo ponto quatro o Executivo requisitou os sen'iços do advogado

David Feixeira pzra apresentar a defesa da União das Freguesias no processo de

contraotdenacão n" 2-3107 -2022,levantado pelo ICNF

--------Relativamente ao ponto cinco o Executir.o preparou todos os documerÌtos necessários à

Assembleia de Freguesia que se realizou a r.inte e um de setembro, do cotrente ano.------

--------No que concerne ao ponto seis o Executivo marcou presença e apoiou, fìnanceitamente

e ao nír'el publicitário, o XXI Encontro Nacional de Concertinas, que decorreu no sábado,

vinte e quatfo de setembfo, e que se traduziu, mais uma vez, num sucesso.----------

--------Relativamente ao sétimo ponto da ordem de ttabalhos o Executivo deüberou atribuir o

nome Beco entre Palheiros ao beco que liga o Largo da Feira à Rua Àgostinha em llvados.-----

--------No âmbito do último ponto da ordem de ttabalhos o Executivo deliberou aprovar â

proposta de abertuta do procedimento concursal para 1. posto de trabalho na cateuaf categorta

de assistente operacional com vínculo de trabalho em funcões públicas a termo resolutir.o certo

e também o perfìl de competências.

--------Nada mais havendo attatat, foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta e que

depois de lida em voz alta vai ser assinada pelos presentes.

Presiden

Secretário

Tesouteiro
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