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Ata ns 4

Aos vínte e dois dias do mês de junho 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, com a ausência injustificada de Monica Viegas e a

presença dos restantes elementos da Assembleia de Freguesia e do Executivo da União das

Freguesias de Alvados e Alcaria.---

A presente Assembleia de Freguesia teve a seguinte Ordem de Trabalhos:-------------

1. Apreciação, votação e aprovação da 2e Alteração Orçamental Modificativa de 2O22.-----

2. Aprovação da Alteração do Mapa de Pessoal da União de Freguesias de Alvados e

Alcaria para o ano de 2022.--------

3. lnformações nos termos da alínea e) ne2 do artigo 9e da Lei ne 75l2OL3 de 12 de

Setembro

4. Outros assuntos, de interesse para a Freguesia

Aberta a sessão pela Presidente, Carla Sousa, foi lida e colocada a discussão a ata ne3,

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

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

------- 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 da

2e Alteração Orçamental Modificativa de 2O22, foi dada a palavra à Presidente do Executivo,

Sandra Martins, que saudou os elementos da Assembleia presentes e passou a palavra ao

Tesoureiro do Executivo, Paulo Melo, que enumerou as alterações nas Receitas, nomeadamente

no Fundo de Financiamento de Freguesias e na verba transferida para a Freguesia por parte da

Direção Geral de Autarquias Locais. Esse aumento na receita foi distribuído no orçamento da
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despesa através do reforço de alguns projetos como o Projeto dos Balneários do Chouso Verdeal,

na rúbrica dos projetos de calcetamento, em pequenas obras de melhoramento na sede e ainda

no reforço da rúbrica do pessoal, para a abertura de um concurso público para um novo posto de

trabalho. Foi também reforçada a rubrica do seguro de acidentes de trabalho para esse mesmo

funcionárío. Paulo Melo adíantou ainda que estes reforços para o novo funcionário correspondiam

apenas a um mês de trabalho, pois como se trata de um processo moroso, ao decidir-se avançar

com o processo de recrutamento, a previsão para a conclusão do mesmo, seria para final de

novembro, inicio de dezembro. O Tesoureiro apresentou ainda a revisão do Plano Plurianual de

lnvestimentos de acordo com a alteração orçamental. Não havendo pedidos de esclarecimento

por parte dos presentes, passou-se à votação da 2e Alteração Orçamental Modíficativa de 2022, a

qual foi aprovado por unanimidade pelos elementos da Assembleia presentes

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

documento agora aprovado.----------

Relativamente ao ponto dois, Aprovação da Alteração do Mapa de Pessoal da União de

Freguesias de Alvados e Alcaria para o ano de 2022, ïomou a palavra a Presidente Sandra

Martins, que esclareceu que com o aumento da verba recebido pela freguesia, o reforço do Mapa

de Pessoal da Freguesia com mais um funcionário, poderia vír a ser uma possibilidade e iria
permitir uma poupança em termos de serviços subcontratados. Nesse sentido, o Executivo

informou-se junto da Câmara Municipal sobre o procedimento para candidatura de um novo

colaborador, tendo sido informados que o processo é bastante demorado e só estaria concluído

para o final do ano. Após os esclarecimentos da Presidente, Carla Martins questionou sobre o POC,

e se iam voltar a tentar essa possibilidade, ao que Sandra Martins esclareceu que sim, que iam

voltar a tentar essa possibilidade, mas que, na sua opinião, será muito difícil conseguir um

candidato ao lugar. Tambem Pedro Costa reforçou que seria uma mais-valia para a Freguesia

conseguir ter dois funcionários em simultâneo. Pedro Martins questionou sobre os valores que

este novo funcionário iria receber, pois se esta decisão veio no seguimento do aumento da verba

recebida, esse valor não seria suficiente para os ordenados do próxímo ano. Ao que Sandra

Martins esclareceu que o restante acabará por vir dos pequenos trabalhos que deixam de ser

subcontratados a terceiros, pois com algum apoio na realização das tarefas correntes, o atual

funcíonário pode dar resposta pequenos trabalhos de melhoramentos, em alternativa à
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subcontratação. Não havendo mais pedidos de esclarecimento a Presidente da Assembleia

colocou a votação a proposta, a qualfoiaprovada por unanimidade

------- Prosseguiu-se para o ponto três, lnformações nos termos da alínea e) n.e2 do artigo 9e da

Lei ne 75l2OLg de 12 de Setembro, a Presidente da União das Freguesias, Sandra Martins, deu a

conhecer as atividades realizadas desde a Assembleia anterior ate 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 quatro desta Ordem de Trabalhos, Outros assuntos de interesse

para a Freguesia, a Presidente do Executivo, Sandra Martins, informou sobre reunião entre o

executivo e a empresa D.l.S. para a colocação de fibra no resto do Concelho, onde se inclui a

Freguesia de Alvados e Alcaria. A empresa em questão informou que para conseguir a distribuição

do serviço, era indispensável um espaço para a colocação das infraestruturas necessárias, tendo a

Junta de Freguesia de ceder tal espaço. A empresa D.l.S, concluiu que a localização ideal seria em

Alcaria e o local escolhido foi o parque do estaleiro da Junta de Freguesia. O projeto está a ser

elaborado para ser posteriormente apresentado em Assembleia de Freguesia. Paulo Melo

acrescentou que este projeto pretende abranger toda a área da freguesia. Pedro Martins reforçou

que o esboço do contrato apresentando não especificava que todas as casas da freguesia seriam

abrangídas, o que era importante deixar assegurado. Também Pedro Costa reforçou que seria uma

mais valia deixar essa garantia por escrito, Paulo Melo assegurou que o executivo tinha colocado

essa questão e ainda analisado o mapa de cobertura da fibra que contemplava todas as casas da

freguesia. Pedro Martins acrescentou que não se deve atrasar o processo, mas que se fosse

possível assegurar por escrito esse ponto, traria uma maior segurança aos habitantes da freguesia.

A Presídente da Assembleia, Carla Sousa, colocou à votação o pedido de autorização para cedência

de espaço para a colocação dos referidos equipamentos de telecomunicações, a qual foi aprovada

por unanimidade pelos presentes.--

----------- Paulo Melo informou que o Executivo havia sido contactado por um particular

interessado em comprar um terreno propriedade da Junta de Freguesia e que por se tratar de um

terreno de pequena dimensão, dificilmente será aproveitamento pela Freguesia, O tesoureiro da

Junta de Freguesia referiu que segundo a legislação em vigor, este tipo de vendas tem de ser

efetuada em hasta publica, por um valor mínimo a ser designado pelo Executivo da Junta de
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Freguesia. lnformou também os presentes que, na próxima Assembleia, o Executivo irá apresentar

uma proposta de venda do lmóvel em hasta publica, com o valor mínimo de venda definido e

também informar qual a legislação em vigor a adotar neste tipo de procedimento.--------

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

trabalhos, pediu a palavra Míguel Pardal, para questionar sobre o ponto de situação da água em

Alcaria.-----

Pedro Costa, questionou sobre a possibilidade de o "Vá Mós" vir à Freguesia de Alvados e

Alcaria um dia por semana, preferencialmente às sextas feiras.

Pedro Martins, colocou em questão a possibilidade de alterar a estrutura da Ata da

Assembleía, passando a ter os outros assuntos de interesse para a freguesia abertos ao publico,

como ponto dois, logo após à leitura da Ata anterior e depois das questões do publico, passar

então, aos restantes pontos da ordem do dia. Sandra Martins, relembrou que para tal acontecer,

teria de ser alterado o regimento da Assembleia de Freguesía. A Presidente da Assembleia ficou de

analisar se seria possível ao abrigo do atual regulamento.-------------

Por fím e não havendo mais pedidos de intervenção por parte dos eleitos desta

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

desejasse intervir.-----

Pediu a palavra o Sr. Paulo Ferreíra, que questionou o Executivo sobre a possibílidade de

contratar uma empresa externa para a limpeza de espaços públicos e bermas; questionou sobre a

possibilidade da realização de um evento anual no espaço da Feira dos Sete; abordou o tema das

casas em risco de queda para a via publica; falou, sobre a falta de iluminação noturna, sobre o

problema dos javalis e ainda sobre a possibílidade do Festival Andanças se realizar no campo de

futebol de Alvados.

Respondendo às questões colocadas, Sandra Martins, Presidente do Executivo, explicou

que a Freguesia de Alvados e Alcaria não tem verba para contratar serviços de manutenção de

espaço públicos e de limpeza. Relativamente à atividade no espaço da Feira dos Sete, referiu que

está previsto e a ser pensado um evento cultural a ser realizado na Freguesia e que o espaço da

Feira é uma das possibilidades em aberto. No que respeita às construções em risco de queda para

a via publica, ínformou que esta é uma responsabilidade da Camara Municipal, não obstante a

Junta de Freguesia ter denunciado todas as situações mais perígosas e ter confirmação que todos
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os proprietários foram devidamente notificados pelo Município de Porto de Mós. Também no caso

da lluminação Publica, a responsabilidade recai sobre o Município de Porto de Mós e, tendo em

atenção o aumento do custo de energia elétrica, prevê-se que ainda possa haver maiores

restrições na sua utilização. Em relação à possibilídade do Festival Andanças de realizar em

Alvados, a posição da Junta de Freguesia e de colaboração, dentro do legalmente possível e nunca

sendo como promotora do evento. A questão levantada em relação ao aumento do numero de

javalis dentro da Freguesia e próximo das habitações é uma questão que preocupa o Executivo,

mas, como é obvio, a Junta de Freguesia não tem possibilidade de intervir nesta situação, por não

ter, nem meíos, nem conhecimentos técnicos para isso, alem de não ser a entidade competente

para o efeito.-------

Não havendo mais pedidos de intervenção do público, 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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