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ATA Nº 73 

 

----- Aos dois dias do mês de março de dois mil e dezoito, 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 José Joaquim Sottomaior Faria, encontrando-se presentes os 

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

Sandra Faria, Teresa Cruz e Serafim Santos, à exceção da 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 – Apresentação, discussão e votação do mapa de pessoal; ---------------------

----- O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão saudando os presentes e 

cedendo de imediato a palavra à Tesoureira Marisa Xavier para explicar o mapa de 

pessoal. Marisa Xavier transmitiu aos presentes que foi publicada legislação que permite 

às autarquias regularizar os trabalhadores precários. Informou que os trabalhadores que 

exerciam funções para a autarquia, no período entre um de janeiro e quatro de maio de 

dois mil e dezassete, ou parte dele, e durante pelo menos um ano à data do início do 

procedimento concursal de regularização podem se candidatar. Face ao exposto referiu 

que, é necessário aprovar o mapa de pessoal onde consta os postos de trabalho a criar 

para contratar pessoal por tempo indeterminado. -------------------------------------------------

----- O mapa de pessoal foi colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade. -

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

presente ata em minuta, que foi aprovada por unanimidade, que vai ser assinada pelo 

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

 

O Presidente: José Joaquim Sottomaior Faria 

A Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes 

 

 

 


