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 Aos Vinte e Sete dias do mês de Dezembro de  Dois Mil e Vinte, pelas Dez horas 
e Trinta minutos, reuniu-se na Sede da Junta de Freguesia de Olo a Assembleia de 
Freguesia em sessão Ordinária, sob a presidência de  MIGUEL SOUSA GONÇALVES, 
com a presença de todos os elementos desta mesma Assembleia com a exceção de 
José Artur da Costa Gomes Leite e Manuel Fernando Seixas Machado e com a seguinte 
ordem de trabalhos:  
   
  Ponto Um - Análise, discussão e aprovação da ata da sessão anterior.  
  Ponto Dois - Apresentação do relatório de atividades por parte da Junta da 
Freguesia.   
  Ponto Três - Apresentação, discussão e aprovação do Orçamento para 2021.  
  
  Ponto Quatro - Apresentação, discussão e aprovação do Plano Plurianual de 
Investimento 2021/2024  
  Ponto Cinco - Apresentação, discussão e aprovação das Taxas Administrativas 
para 2021.   
  Ponto Seis - Aprovação do mapa de pessoal para 2021.  
  Ponto Sete - Outros assuntos de interesse. 
  
 Começando com o período destinado à intervenção do publico, não houve 
inscrições. 
 
 Começando pelo período antes da ordem do dia o Senhor Artur Manuel Andrade 
da coligação PSD-CDSPP leu uma declaração informando a Assembleia de Freguesia 
que a partir desta data estará presente na comissão de acompanhamento da linha de 
muito alta tensão como proprietário, deixando de representar esta mesma comissão 
como representante da coligação PSD-CDSPP, ficando esta declaração anexada a esta 
ata. 
 
 Passando para o primeiro ponto da ordem de trabalhos, depois de analisada e 
discutida, a ata foi aprovada por unanimidade. 
 
 No ponto dois da ordem de trabalhos do dia, é apresentado o relatório de todas 
as atividades realizadas no último trimestre por parte da Junta de Freguesia, e são 
também enumerados todos os ofícios elaborados e enviados para a Camara Municipal. 
 
 No ponto três da ordem do dia, o orçamento para dois mil e vinte e um foi 
apresentado pela Junta de Freguesia, sendo frisado que irão ser efetuadas reparações 
de vários caminhos entre eles a Rua da Eira, Caminho de Sobre-Outeiro, Caminho 
Outeiro de Baixo, Rua da Igreja, Caminho de Campochão, Caminho da Retorta de 
Cima, e havendo disponibilidade financeira terminar o caminho de Sempre Verde, irá 
também ser feita a obra da casa mortuária de Canadelo e substituição do pavimento da 
Rua de S. Paio até à Igreja em protocolo com a Camara Municipal de Amarante.  
 Em relação a este assunto o Senhor Artur Manuel Andrade da coligação 
PSD-CDSPP questiona se as obras a efetuar esgotam o orçamento, e se os paralelos 



   Assembleia de Freguesia de Olo e Canadelo 
 

Acta Número 13  2 

que vão sair da Rua de S. Paio irão ser aplicados na freguesia. 
 O Senhor Presidente de Junta responde que estas obras esgotam o orçamento, 
sendo que o objetivo da Junta de freguesia é utilizar os paralelos da Rua de S. Paio que 
já foram pedidos à Camara Municipal de Amarante para acabar de pavimentar o 
Caminho de Sempre Verde. 
 Depois de discutido o orçamento para dois mil e vinte e um foi colocado à 
votação tendo sido aprovado por unanimidade. 
  
 No ponto quatro da ordem do dia, foi apresentado o Plano Plurianual de 
investimento dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e quatro, depois de analisado foi 
colocado á votação sendo aprovado por unanimidade.  
 
 No ponto cinco da ordem do dia, foram apresentadas as Taxas Administrativas 
para dois mil e vinte e um, depois de analisadas foram colocadas á votação sendo 
aprovadas por unanimidade. 
 
 No ponto seis da ordem do dia, foi apresentado o mapa de pessoal para dois mil 
e vinte e um, sendo colocado à votação e aprovado por unanimidade. 
 
Por último no ponto sete, o Senhor Artur Manuel Andrade da coligação PSD-CDSPP 
pede esclarecimentos em relação ao pagamento do serviço de limpeza efetuado pelo 
trator nas margens do rio Olo, pede também para solicitar à Google a correção do 
nome da rua depois da ponte para Rua de Carvalhais porque no google Maps aparece o 
nome errado, e salienta que é necessário atualizar o Facebook colocando informação 
atualizada, avisos e convocatórias. Por último lê uma declaração de renuncia ao cargo 
de deputado da presente assembleia que fica anexa a esta ata. 
 O Senhor Presidente de Junta lamenta a decisão de renuncia ao cargo de 
deputado, referindo que nem sempre é fácil realizar todos os objetivos propostos. Em 
relação às situações expostas pelo Senhor Artur Manuel Andrade da coligação 
PSD-CDSPP as mesmas irão ser realizadas por parte da Junta de Freguesia. 
  
 Nada mais havendo a tratar da-se por encerrada esta reunião da qual se lavrou 

esta acta que vai ser assinada pelos intervenientes.  
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