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----- Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma 

horas, reuniu em sessão ordinária na sede da Junta da Freguesia da vila de Alvarães a 

Assembleia de Freguesia, presidida por Sandra Faria, encontrando-se presentes os 

seguintes elementos: Augusto Peixoto, Fernanda Faria, Ivone Cruz, Miguel Dantas, Teresa 

Cruz e Serafim Santos. Apenas ausentes 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 Plano de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual 

Investimento 2021; --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ponto 3 – Apreciação e Votação Mapa de Pessoal 2021; -------------------------------------- 

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

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

presentes e desejar um excelente ano novo, solicitou a leitura da ata da assembleia 

anterior, que foi lida em voz alta, colocada a votação e aprovada por maioria com sete 

votos a favor e uma abstenção de Maria Helena Santos por não se encontrar presente. ---

----- Seguidamente a senhora Presidente da Assembleia abriu o período antes da ordem 

do dia não havendo qualquer participação. -------------------------------------------------------------

----- Passou-se ao ponto um da ordem de trabalhos. O Presidente Fernando Martins, em 

nome do executivo desejou a todos um excelente ano novo e deixou uma mensagem de 

esperança ao flagelo da pandemia provocada pelo Covid-19. --------------------------------------

---- O Secretário Marco Silva procedeu à leitura do relatório de atividades do último 

trimestre do ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Finda a leitura do relatório de atividades passou-se ao ponto dois da ordem de 

trabalhos “Apreciação e Votação Plano de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual 

Investimento 2021”. Marisa Xavier, de forma sucinta, explicou que o orçamento cifra-se 

€446.250 (quatrocentos e quarenta e seis mil duzentos e cinquenta euros) e reflete as 

previsões do executivo para o próximo ano. Prestados os esclarecimentos relativamente 

ao terceiro ponto, o mesmo foi colocado a votação tendo sido aprovado por 

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

----- Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos, a tesoureira, Marisa Xavier, 

explicou a necessidade de alterar o mapa pessoal, dado que, caso seja possível, esta 

autarquia prevê efetivar os trabalhadores com funções de cantoneiros contratados a 

termo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

 

 

----- Seguidamente passou-se ao ponto quatro da ordem de trabalhos. Augusto Coutinho 

manifestou o seu desapontamento por não constar na ordem de trabalhos um ponto 

referente ao Regulamento do Cemitério Paroquial. Marco Silva referiu que o executivo 

não apresentou o regulamento para aprovação, dada a necessidade de clarificar alguns 

pontos que apresentam alguma fragilidade. ------------------------------------------------------------

----- Fernanda Faria congratulou a junta de freguesia pelo apoio prestado aos 

alvaranenses, neste período de confinamento social. O apoio ao cidadão tem se 

manifestado uma mais-valia no acompanhamento e ajuda, principalmente aos mais 

fragilizados neste contexto de pandemia. ______________________________________ 

---------- Marco silva referiu que face ao estado epidemiológico e para apoiar os feirantes 

e manter a feira ativa, o executivo decidiu isentar os feirantes do pagamento da taxa. ----

-------- 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 29 de 

dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 

O Secretário: Maria Fernanda Peixoto Soto Maior Faria 


