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ASSEMBLEIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVADOS E ALCARIA

Ata ne 3

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, pelas vinte horas e trinta minutos,

sob a presidência de Carla José Sousa, reuniu-se em Sessão Ordinária a Assembleia da União das

Freguesias de Alvados e Alcaria, na presença de todos os elementos da Assembleia e dos

elementos do executivo da União das Freguesias.---------

A presente Assembleia de Freguesia teve a seguinte Ordem de Trabalhos

1. Apreciação, votação e aprovação dos documentos de prestação de contas referentes

ao ano de2O2t

2. Apreciação, votação e aprovação das grandes opções do plano referentes ao ano de

Setembro.

3. Apreciação, votação e aprovação da primeira revisão orçamental de 2022.-

4. Aprovação do Regulamento de Prémio de Mérito Escolar da União de Freguesias de

Alvados e Alcaria para o mandato de 2O2t-2025.----------

5. Proposta de alteração das taxas do cemitério. ---------

6. lnformações nos termos da alínea e) ne2 do artigo 9e da Lei ne 75l2OLg de 12 de

7. Outros assuntos, de interesse para a Freguesia

Aberta a sessão pela Presidente, Carla Sousa, foi lida e colocada a discussão a ata ne 2

referente à segunda sessão desta Assembleia. Não havendo pedidos de alteração, foi a mesma,

posta a votação, tendo sido aprovada por unanimidade pelos presentes.-

Antes do início da ordem de trabalhos, Pedro Costa pediu a palavra para solicitar que

futuramente o primeiro ponto da ordem de trabalhos da assembleia seja a leitura da ata e que a

mesma seja disponibilizada aos elementos da mesa juntamente com a restante documentação.---
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A Presidente desta Assembleia, Carla Sousa, questionou se havia mais algum assunto a

debater antes da ordem do dia e não havendo pedidos de intervenção por parte dos elementos da

Assembleia, ou outros assuntos registados para discussão, avançou-se para o início dos trabalhos.

Dando início à Ordem de Trabalhos com o ponto um, Apreciação, votação e aprovação dos

documentos de prestação de contas referentes ao ano de2O2L, foi dada a palavra à Presidente

do Executivo que saudou os elementos da Assembleia presentes e passou a palavra ao Tesoureiro

do Executivo. Paulo Melo, Tesoureiro do Executivo, enumerou as principais rubricas da receita, nas

quais houve um ligeiro aumento devido à evolução positiva do fundo de financiamento de

freguesias e do contrato lnter administrativo. Respeitante às receitas de capital, também foram

bastante superiores relativamente a anos anteriores, devido ao apoio da Câmara Municipal de

Porto de Mós para a execução do projeto de Requalificação do Rio Cabrão e Muros da Rua Dr.

Francisco Sá Carneiro. A referida obra, que teve uma taxa de execução orçamental de67,89% e so

não atingiu os LOO% devido aos atrasos na realização dos trabalhos. Sem pedidos de

esclarecimento adicionais passou-se à demonstração de execução orçamental da despesa

corrente. O tesoureiro do executivo, Paulo Melo, passou então à enumeração das principais

rubricas da despesa corrente onde, quase 40% das despesas são relativas aos custos do pessoal.

No que respeita despesas de capital, destacou o projeto de Requalificação do Rio Cabrão e Muros

da Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, que se tivesse sido concluída atempadamente teria permitido

uma execução orçamental de cerca de 90%. Após os valores apresentados pelo tesoureiro e não

havendo pedidos de esclarecimento por parte dos presentes, passou-se à votação do documento

de prestação de contas referente ao ano de 202I, o qual foi aprovado por unanimidade pelos

elementos da Assembleia. -------

Para consulta e memória futura, encontra-se em anexo uma cópia autenticada do agora

aprovado.-

Relativamente ao ponto dois, Apreciação, votação e aprovação das grandes opções do

plano referentes ao ano de2O2t, o tesoureiro do executivo tomou a palavra para apresentar, de

forma sucinta, o documento das grandes opções do plano referentes ao ano de 2021, que não

levantou dúvidas aos presentes, pelo que se procedeu à votação do mesmo que foi aprovado por

unanimidade pelos elementos da Assembleia.---------
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Para consulta e memória futura, encontra-se em anexo uma cópia autenticada do

documento aprovado.-

Prosseguiu-se para o ponto três, Apreciação, votação e aprovação da primeira revisão

orçamental de 2022, o Tesoureiro do Executivo, Paulo Melo, tomou a palavra e apresentou o

documento supracitado, enfatizando as rúbricas alteradas. Esta revisão, deve-se à receita

proveniente da gerência anterior e do protocolo CTï / ANAFRE e à necessidade de criação novas

rubricas de despesa, nomeadamente para: abonos de falhas da Funcionária Administrativa da

Junta de Freguesia, produtos dos CTT, mensalidade da ANAFRE. A restante verba foi distribuída

pelos projetos dos balneários do Chouso Verdeal, nas melhorias da Lagoa e na promoção de

segurança Rodoviária com mais sinalética.- ----------:----

Após os esclarecimentos, fazendo uso da palavra, Pedro Martins, faz um reparo à má

estruturação dos mapas de prestação de contas distribuídos aos elementos da Assembleia de

Freguesia, sugerindo que fosse elaborado um documento resumido que permitisse uma mais fácil

Paulo Melo, tesoureiro do executivo, esclareceu que e permitido entregar apenas um

resumo, como tal, regista a observação de colocar apenas as rubricas mais representativas,

permitindo um mais fácil entendimento dos mapas

Pedro Martins pediu ainda esclarecimentos sobre a verba entregue ao Centro Cultural da

Barrenta e ao Trilho do Castelejo, questionando se os valores entregues estão de acordo com o

regulamento de apoio às coletividades em vigor na freguesia. E estando de acordo, quais foram as

atividades realizadas pelas associações, pois o regulamento prevê uma verba de 500 Euros para a

realização de até 3 atividades anuais; e para mais de 3 atividades anuais, a atribuição de uma

verba de L.000 Euros. No entender de Pedro Martins, o regulamento foi criado para definir e

normalizar distribuição de verbas pelas associações de uma forma justa, pelo que é importante

saber que atividades foram tidas em consideração para a atribuição destes apoios pela Freguesia.-

A Presidente do executivo, Sandra Martins, informou que no entendimento do executivo, a

Escola das Concertinas da Barrenta, por ser uma atividade semanal, é por si só um conjunto de

atividades continuadas, daíter sido atribuída a verba de 1.000 Euros. No entanto, e para que não

houvesse dúvida, iriam analisar melhor o regulamento e avaliar a necessidade de ajustar as verbas

consoante a nova análise.
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Terminados os esclarecimentos, passou-se à votação do ponto três, Apreciação, votação e

aprovação da primeira revisão orçamental de2O22, o qualfoi aprovado por unanimidade.---

Para consulta, e memória futura, encontra-se em anexo a esta ata uma cópia autenticada

do documento devidamente datado e assinado pelos órgãos competentes.-----------

Passando-se ao ponto quatro da ordem de trabalhos, Aprovação do Regulamento de

Prémio de Mérito Escolar da União de Freguesias de Alvados e Alcaria para o mandato de 2O2L-

2025, a Presidente da mesa passou a palavra à Presidente do Executivo, Sandra Martins, que

esclareceu quais os pontos acrescentados ao referido regulamento, sendo eles os pontos

referentes aos valores do prémio a atribuir, como é recebida a informação, e o local onde o

referido prémio será entregue. Foi ainda acrescentada uma cláusula a esclarecer que em caso de

haver mais que um aluno com a mesma nota, o prémio seria atribuído aos dois. -------

Terminados os esclarecimentos, a Presidente da Assembleia solicitou a realização da

votação, tendo o regulamento sido aprovado por unanimidade.------

Para consulta, e memória futura, encontra-se em anexo à presente ata uma cópia

autenticada do Regulamento de Prémio de Mérito Escolar da União de Freguesias de Alvados e

Alcaria para o mandato de 2O2L-2025, devidamente datado e assinado pelos órgãos

co m petentes.-----------

De seguida, no quinto ponto desta Ordem de Trabalhos, Proposta de alteração das taxas

do cemitério, a Presidente da Assembleia, Carla Sousa, passou a palavra à Presidente do

Executivo, Sandra Martins, que explicou que estas atualizações são para fazer face às atualizações

de preços da empresa que realiza os serviços

Não havendo pedidos de esclarecimentos sobre este ponto, passou-se à votação do

mesmo, que foi aprovado por unanimidade.------

No ponto seis da Ordem dos Trabalhos, lnformações nos termos da alínea e) n.e2 do

artigo 9e da Lei ne 75l20t3 de 12 de Setembro, a Presidente da União das Freguesias, Sandra

Martins, deu a conhecer as atividades já realizadas desde a tomada de posse até ao momento.

Não se registaram pedidos de esclarecimentos ao exposto. Para consulta e memória futura anexa-

se uma cópia do documento apresentado.------------

Por último, no ponto sete desta Ordem de Trabalhos, Outros assuntos de interesse para a

Freguesia, a Presidente do Executivo, Sandra Martins, informou que, com a adesão à ANAFRE e
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para a Freguesia poder obter o apoio financeiro da referida Associação, é obrigatóri o que o posto

CTT em Alvados funcione diariamente. Pelo que, o horário de atendimento foi alterado, passando

o atendimento ao publico nas segundas feiras de manhã a ser em Alvados e às segundas feiras à

tarde em Alcaria

De seguida, a Presidente do Executivo, Sandra Martins, esclareceu que relativarnente ao

POC, pedido junto da Câmara Municipal de Porto de Mós, foi selecionado um habitante na

freguesia, que ao ser notificado recusou, e como tal, todo o processo teria de ser reiniciado para

Esclareceu ainda que, com a descentralização de serviços da Camara Municipal de Porto de

Mós, a Junta de Freguesia vai passar a emitir certas licenças, como por exemplo, a licença de

selecionar uma outra pessoa.

desejasse intervi r.----

lnformou também, que as árvores em risco de queda na Barrenta, foram cortadas.--

Não havendo mais propostas ou pedidos registados no último ponto da ordem de

trabalhos, pediu a palavra Pedro Costa, para questionar sobre os projetos da Câmara Municipal

para a Freguesia de Alvados e Alcaria e o ponto de situação dos mesmos. A Presidente do

Executivo esclareceu que o projeto da Ecovia se encontra em fase de candidatura, e no que

respeita ao parque/miradouro das grutas, o mesmo se encontra em fase de aprovação, tendo

reforçado, uma vez mais, que os projectos da Câmara Municipal se encontram disponíveis para

consulta nas instalações da Câmara.---

Miguel Pardal questionou sobre o ponto de situação do Centro de Desportos ao Ar Livre.

Foi esclarecido pela Presidente da Freguesia, que o Município de Porto de Mós prevê a abertura

do espaço em breve, servirá de espaço de divulgação de turismo natureza do Concelho e contará

com a colaboração de funcionários do Município. ----------

Por fim e não havendo mais pedidos de intervenção por parte dos membros desta

Assembleia, a Presidente, Carla Sousa, questionou o público presente se havia alguém que

Não havendo pedidos de intervenção do publico, nem outros assuntos a tratar e após o

agradecimento da Presidente da Assembleia ao publico presente, a sessão foi encerrada e depois

de lida a ata foi assinada pelos membros da mesa.-------
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