
 

 

 

 

 

 

ATA NÚMERO 83 

----- Aos vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil e vinte, pelas vinte e uma 

horas e trinta minutos, reuniu em sessão ordinária na sede da Junta da Freguesia 

da vila de Alvarães a Assembleia de Freguesia, que ao abrigo do disposto no n.º 1 

do artigo 3.º da Lei 1-A/2020, de 19 de Março, agrega as sessões ordinárias de 

Abril e Junho, presidida por Sandra Faria, encontrando-se presentes os seguintes 

elementos: Augusto Peixoto, Fernanda Faria, Ivone Cruz, Miguel Dantas, Maria 

Helena Santos, Teresa Cruz e Serafim Santos. Apenas ausente a deputada 

Senhora Pureza de Sousa. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Encontravam-se presentes os três membros do executivo: Fernando Martins, 

Marco Silva e Marisa Xavier. ----------------------------------------------------------------------

-----A sessão ordinária tinha como ordem de trabalhos a seguinte: --------------------

----- Ponto 1 – Informações; ----------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto 2 - Apreciação e Votação do Relatório Contas 2019; ------------------------- 

----- Ponto 3 – Apreciação e Votação 1.ª Revisão Orçamental 2020; -------------------- 

----- Ponto 4 – Outros Assuntos. ------------------------------------------------------------------ 

----- A senhora Presidente da Assembleia deu início à sessão e, depois de saudar 

todos os presentes, solicitou a leitura da ata da assembleia anterior, que foi lida 

em voz alta, colocada a votação e aprovada por maioria com a abstenção de 

Maria Helena Santos por não se encontrar presente na última assembleia. --------- 

--- A senhora Presidente abriu o período antes da ordem do dia não havendo 

qualquer participação. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Findo o período antes da ordem do dia passou-se ao ponto um da ordem de 

trabalhos, tendo o senhor Presidente Fernando Martins passado a palavra ao 

secretário, Marco Silva, que depois de saudar os presentes, procedeu à leitura do 

relatório de atividades do primeiro semestre de 2020. ------------------------------------ 

----- No que diz respeito ao segundo ponto da ordem de trabalhos, a Tesoureira 

Marisa Xavier, depois de saudar os presentes esclareceu resumidamente que se 

verificou um saldo total de recebimentos/entradas de fundos de 394.191,18€ 

 



 

 

 

 

 

(trezentos e noventa e quatro mil cento e noventa e um euros e dezoito 

cêntimos) dos quais 5.020,91€ (cinco mil e vinte euros e noventa e um cêntimos) 

são relativos ao saldo da gerência anterior, 375.941,96€ (trezentos e setenta e 

cinco mil novecentos e quarenta e um euros e noventa e seis cêntimos) são 

referentes às receitas orçamentais e 13.228,31€ (treze mil duzentos e vinte e oito 

euros e trinta e um cêntimos) da entrada de operações de tesouraria. Assim 

como, se verifica um saldo total de pagamentos/saída de fundos de 394.191,18€ 

(trezentos e noventa e quatro mil cento e noventa e um euros e dezoito 

cêntimos), dos quais 379.816,09€ (trezentos e setenta e nove mil oitocentos e 

dezasseis euros e nove cêntimos) a título de despesas orçamentais e 13.105,64€ 

(treze mil cento e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos) da saída de 

operações de tesouraria. Tendo sido apurado um saldo para Gerência seguinte de 

1.269,45€ (mil duzentos e sessenta e nove euros e quarenta e cinco cêntimos) 

composto por 323,85€ (trezentos e vinte e três euros e oitenta e cinco cêntimos) 

de saldo da execução orçamental e 945,60€ (novecentos e quarenta e cinco euros 

e sessenta cêntimos) de operações de tesouraria. ------------------------------------------ 

----- Prestados os esclarecimentos solicitados, o Relatório de Contas e Gerência de 

dois mil e dezanove foi colocado a votação. O mesmo foi aprovado por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----- Passou-se ao terceiro ponto da ordem de trabalhos. Neste ponto a 

Tesoureira Marisa Xavier referiu que a revisão se deve à transição do saldo de 

gerência 1.269,45€ (mil duzentos e sessenta e nove euros e quarenta e cinco 

cêntimos) anterior para a atual que se reflete na rúbrica limpeza e higiene, face à 

situação epidemiológica. Este ponto foi colocado a votação tendo sido aprovado 

por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No ponto quatro da ordem de trabalhos o senhor Presidente da Junta, 

Fernando Martins, prestou homenagem a todos os colaboradores da autarquia e 

aos voluntários que contribuíram para uma resposta rápida de proximidade e 

auxílio à comunidade, na situação epidemiológica em que vivemos. Referiu que, a 



 

 

 

 

 

 

autarquia não vai realizar as Atividades de Tempos Livres, dado que, face à 

situação epidemiológica, não dispõem de meios humanos e financeiros para 

realizar a limpeza e higienização do espaço e cumprir as normas estabelecidas e 

para realizar atividades externas. ---------------------------------------------------------------- 

----- Por fim a Presidente da Assembleia informou que, de acordo com o edital da 

assembleia o público, para participar na mesma, tinha de questionar por escrito a 

sua vontade, não tendo recebido qualquer comunicação até às 18 horas do dia 26 

de Junho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Propôs um minuto de silêncio pelas vítimas do coronavírus que foi cumprido 

por todos os presentes.----------------------------------------------------------------------------- 

----- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se 

exarou a presente ata, que após lida em voz alta e aprovada, vai ser assinada pela 

Presidente da Assembleia e pela Secretária que a lavrou.--------------------------------- 

A Presidente: Sandra Manuela Martins Faria Gomes 

A Secretária: Maria Fernanda Peixoto Soto Maior Faria 

 


