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

,Frta
----------Aos

n" L3 - 202I/2025

sete dias de setembro de dois

mil e vinte

e dois, pelas vinte horas e trinta minutos,

reuniram-se na sede da Fteguesia da União das Frep4uesias de Âlvados e Àlcatia, na Rua Vale do

Bispo, em Âlvados, Sandta N,Íada da Silr.a N{artins, Pedto da Conceição Vatatojo e Paulo Jorge
NÍelo dos Santos, na qualidade respecti\ramente de Ptesidente, Ptimeito Vogal e Segundo Vogal
da Junta de Freguesia da União das Fteguesias de Àlvados e Alcaria,

com a seguinte ordem de

trabalhos:

--------Primeiro Ponto: Sen'iços de Fligiene e Segutança no Ttabalho;---------------S"gundo Ponto: Projeto para requalifìcaçào do Largo no cïuz^mento da N243 com o
Restaurante Cova da Velha;-

--------Terceiro Ponto: Projeto de construçào de sanitários

f

balneanos no Parque Verde.------

--------Âberta a sessão, no âmbito do primeiro ponto da otdem de trabalhos,

tequisitou os sen iços de Higiene

e

Segurança

no Trabalho à

o

Executivo

emptesa Polidiagnóstico

h,mpresas;

No que concerne ao ponto dois o Executivo solicitou aos

serviços da Càmara

a

elabotação de um projeto de requalificação da enttada no cruzamento junto ao Restaurante
Cor-a da \telha, com a nacional 243.--------

--------Relativamente ao Ponto ttês o Executivo pediu aos serviços da Câmarapara elaborar um
proteto par^a construção de uns balneátios

f

sanitârtos, no Patque Chouso Verdeal.---

--------Nada mais havendo attatat, foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta e que
depois de l-ida em voz altavai ser assinada pelos presentes.
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