
ATA N.º2/2018 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
DE ALMAGREIRA 

 

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, pelas 
dezanove horas e trinta minutos, reuniu em sessão ordinária a 
Assembleia de Freguesia de Almagreira, estando presentes os 
seguintes membros; o senhor Hélvio José Luz Braga, a senhora 
Venância Filipa Dias Valente Bairos, a senhora Cátia Belina Almada 
Pinheiro, respetivamente Presidente, Primeira e Segunda Secretárias 
de Assembleia, e os vogais o senhor Eduardo Cabral Moura, senhor 
António José Figueiredo Costa e o senhor Luís Filipe Resendes 
Arruda. Esteve ausente da referida reunião a vogal senhora Sónia 
Patrícia Andrade Pereira Freitas. 

Estiveram também presentes, o senhor Marco André Braga Carvalho, 
a senhora Sandra Paula Puim Melo Resendes e o senhor Carlos 
Henrique Chaves Lima, respetivamente Presidente, Secretária e 
Tesoureiro da Junta de Freguesia de Almagreira. 

Pelo Presidente de Assembleia foi aberta a sessão, dando-se 
seguimento à leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

Em seguida deu-se início à ordem de trabalhos. 

Ponto 1 — Informação sobre as ações e atividades da Junta de 
freguesia no último trimestre. Por intervenção do Presidente de Junta, 
foram transmitidas e enumeradas as ações mais relevantes 
desempenhadas pela Junta, nomeadamente: Execução das 
Delegações de Competências; Limpeza de caminhos, com especial 
destaque para a intervenção realizada no caminho municipal de 
Malbusca; Realização da ação de limpeza no âmbito da campanha “ 
Os Suspeitos do Costume”; Cedência de um funcionário da Junta para 
colaboração na campanha de desratização; Finalização da campanha 
de vacinação de canídeos; Assinatura do novo acordo de Delegação 
de Competências; Candidaturas aos programas de ocupação; 
Aquisição de novos projetores para o Polidesportivo; Realização de 
uma ação de limpeza do areal da Praia Formosa, no âmbito do 



programa Eco Freguesias, Bandeira Azul e Açores entre Mares; 
Colocação de sinalização de trânsito; Limpeza da Ribeira da Praia e 
realização da atividade de Jardinagem Sénior em colaboração com 
Grupo Sénior do Município de Vila do Porto. 

Não havendo intervenções por parte dos membros de Assembleia 
presentes deu-se seguimento ao ponto seguinte da Ordem de 
Trabalhos. 

Ponto 2 — Informação relativa aos investimentos realizados pela Junta 
de freguesia no último trimestre. 

Por intervenção do Presidente de Junta, foram apresentados os 
principais investimentos realizados pela Junta, nomeadamente: 
Construção de três Plataformas de Eco Pontos por contratação de 
Prestação de Serviços Externos ao senhor José António Furtado; 
Aquisição de oito novos projetores de iluminação a instalar no 
Polidesportivo da Freguesia; Aquisição de material promocional da 
Freguesia a utilizar em atividades e ações de âmbito ambiental; Apoio 
financeiro à Associação de Danças e Cantares Almagre no valor 
150,00€ (cento e cinquenta euros) e cedência das instalações da 
Copeira para realização do intercâmbio cultural; Apoio financeiro à 
Comissão de Festas de Almagreira no valor de 400,00€ (quatrocentos 
euros) assim como, a cedência das instalações (Parque de Festas da 
Freguesia e Copeira) e dos trabalhadores da Junta para apoio 
logístico aos elementos da Comissão de Festas; Apoio à Prova 
Desportiva realizada pela Paraíso Radical no valor de 150,00€ (cento 
e cinquenta euros); Apoio logístico e financeiro à Associação Cultural 
Maré de Agosto no valor de 1000,00€ (mil euros), para realização do 
34º Festival Maré de Agosto. 

Não havendo intervenções por parte dos membros de Assembleia 
presentes deu-se seguimento ao ponto seguinte da Ordem de 
Trabalhos. 

Ponto 3 — Apresentação do Acordo de Execução das Delegações de 
Competências entre o Município de Vila do Porto e a Junta de 
Freguesia de Almagreira. 

O Presidente Marco Carvalho usou da palavra para informar os 
membros da Assembleia que o documento em análise era em tudo 
idêntico ao acordo plurianual estabelecido em 2014, com a devida 
atualização de valores protocolados, de acordo com a taxa de inflação 



prevista. Os valores estabelecidos são respetivamente: Ano de 2018 
— 40.689,50€ (quarenta mil, seiscentos e oitenta e nove euros e 
cinquenta cêntimos); Ano de 2019 — 40.914,00€ (quarenta mil, 
novecentos e catorze euros); Ano de 2020 — 41.139,00€ (quarenta e 
um mil, cento e trinta e nove euros); Ano de 2021 — 41.365,00€ € 
(quarenta e um mil, trezentos e sessenta e cinco euros). 

Não havendo intervenções por parte dos membros de Assembleia 
presentes deu-se seguimento ao último ponto da Ordem de Trabalhos. 
Ponto 4 - Apresentação do novo site da Junta de Freguesia de 
Almagreira. 

Com recurso a vídeo projeção o Presidente Marco Carvalho 
apresentou as principais características, funcionalidades e serviços do 
novo espaço online da Junta de Freguesia. Foi igualmente transmitido 
aos membros presentes que a introdução de conteúdos seria gradual, 
decorrendo durante os próximos meses e sempre que necessário, 
provendo a melhoria contínua do respetivo site. 

Por nada mais haver a tratar foi encerrada a reunião, por ser verdade 
e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata que eu, Venância 
Filipa Dias Valente Bairos, Primeiro Secretário a redigi e que vai ser 
assinada por mim e pelo presidente de assembleia, Hélvio José Luz 
Braga. 

 


