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uNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVADoS E ALCARIA

Município de Porto de Mós

Ãta n" L0 - 2021/2025

-----------,\o pdmeiro dia de junho de dois mil e vinte e dois, pelas r.inte hotas e trinta minutos,

reuniram-se na sede da Freguesia da União das F-reguesias de t\lvados e Àlcatia, na Rua Vale do

Bispo, em Àlvados, Sandta Nlatia da Silva NIartins, Pedro da Conceição Varatojo e Paulo Jorge

Níelo dos Santos, na qualidade tespectirramente de Presidente, Primeiro Vogal e Segundo Vogal

da Junta de F-teguesia da União das Freguesias de Àlvados e ,\lcaria, com a seguinte ordem de

trabalhos

Primeiro Ponto: Àtribuicão do subsídio às coletividades;-----

--------S.gundo Ponto: Rer-rnião de Câmara descentralizada;-------

--------Terceiro Ponto: Reuniào com a empresa Detir.adas & Segmentos, S.Â.;--

--------Quarto Ponto: Preparaçào passcio Idosos;----

--------Q.rinto Ponto: Preparaçào da .\ssembleia de lìreguesia;-

--------Sexto Ponto: ,\tribuiçào de nome de rua;-----

--------Setimo Ponto:,\lteracào or çamental modifìcativa.----------

--------Oitavo Ponto: .\lteracào de Nlapa de Pessoal

Àberta a sessão, no âmbito do pdmeiro ponto da ordem de trabalhos, o h,xecutivo

analisou a falta de enttega de alguns documentos, por parte das Âssociaçòes da Freguesia,

obtigatórios para que possa ser concedida a verba a que têm direito. Face âo exposto decidiu

aguardx até ao fìnal do mês de Junho. Caso os documentos não sejam entregues a r.erba nào

setá transferida por incumptimento do no2 do artigo 5" do Regulamento de apoio às

coletividades. ----------
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--------Relativamente ao segundo ponto da otdem de traball-ros o Executi\ro preparou a rececào

à Reunião de Câmata descenttalizada, que decorreu no dia dois de junho de dois mil e r.inte e

dois, pelas dezoito hotas na sede da Uniào das Freguesias de Ah.ados e r\lcada.--

No que corìcerne ao ponto três o Executivo reuniu com repÍesentantes da empresa

Derivadas & Segmentos, S.A, a fìm de se inteirar da possibilidade da colocação de todos os

cabos para a posterior ligacào à internet, pot fìbra. Para que tal possa acontecer a empresa

solicitou um espaco onde possa ser colocado o contentor onde ficarâ toda a estrutura da qual

patirão todas as ligacões. Petante este pedido e com a g tantla, por parte da empresa, que a

fìbra chegará, a toda a Freguesia, o Executivo decidiu disponibilizar úm espaço iunto ao

.\rmazém em .\lcaria

--------Dando cumprimento ao ponto quatro da ordem de ttabalhos o Executivo preparou o

roteito para o passeio de iclosos que será dia vinte e um de julho do corrente ano. À saída será

pelas oito e trinta, em direçào às ruínas de Conimbriga, Luso, onde decorcerâo almoço e NIata

do Buçaco. O regtesso está previsto por r.olta das dezanove horas.

--------Relativamente ao quinto ponto da ordem de ttabalhos o Executivo preparou 
^

Âssembleia de Freguesia a ter lugar no dia vinte e dois de junho, na Sede

--------Relativamente ao sexto ponto da ordem de trabalhos o .Executivo deliberou atdbuir o

nome Rua da Badanela à rua que liga a Rua Dr. Francisco Sá Carneiro à Rua da Galega.

-------No que conceÍne ao sétimo ponto o Executir.o itá submeter à apreciação da Âssembleia a

Ptoposta de Àlteração Orçamental i\Íodifìcatir.a da Receita e da Despesa. Em relação ao

reforço da receita por via do Fundo Financiamento das Freguesias o valor de 2.710,00€ (dois

mil setecentos e dez euros) e do n"8 art"38 Lei73/201,3 o valor de 9.133,00€ (nove mil cento e

trinta e três eutos). Este valor será distdbuído pela Despesa nas seguintes rubdcas

Rectutamento de pessoal para no\ros postos de ttabalho no valor de 705€ (setecentos e cinco
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euros), subsídio de tefeição no valor de 104,94€ (cento e quatro euros e noventa e quatro

cêntimos), segutança social - regime geral no valor de 167 ,44€ (cento e sessentâ e sete euros e

quarenta e quatro cêntimos), seguro de acidentes de trabalho no valor de 150€ (cento e

cinquenta euros), construção balneários parque chouso verdeal no valor de 4000€ ( quatro mil

euros), obras / melhoramentos sede Alvados no valot de 2000€ (dois mil euros) e diversos

calcetamentos de bermas no valor de 471,5,62€ ( quatro mil setecentos e quinze euros e sesserÌta

e dois cêntimos);

--------Relativamente ao último ponto da ordem de trabalhos o Executivo decidiu proceder à

alteraçào do NIapa de Pessoal para o arro de 2022 abrindo mais um lugar pata Àssistente

Operacional.---------

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

depois de Lida em \roz altavai ser assinada pelos presentes.

Presiden

'Iesoureiro
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