
Ata n.º 3/2019 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 
ALMAGREIRA 

 

Aos vinte nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 
pelas vinte horas reuniu em reunião ordinária a Junta de Freguesia de 
Almagreira na sede da Junta de Freguesia de Almagreira, estando 
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 do Órgão 
Executivo. 

Também esteve presente o senhor Luís Arruda. 

Aberta a reunião, 

O Senhor Presidente de Junta Freguesia de Almagreira deu início à 
reunião fazendo um ponto de situação dos trabalhos realizados no 
último mês, tendo-se realizado no âmbito das Obrigações das 
Delegações de Competências o corte, limpeza, remoção de inertes em 
aquedutos de vários caminhos da freguesia. Continuidade da obra da 
ampliação do cemitério e construção dos muros nas zonas de 
alargamento do caminho Brejo de Cima, em continuidade com a 
intervenção da Câmara Municipal de Vila do Porto na colocação de 
nova tubagem de canalização de água no referido caminho. 

Referente aos trabalhos realizados ao abrigo da candidatura ao 
Programa “Eco freguesia”, esta Junta de Freguesia procedeu à 
entrega da sua inscrição para “Eco Freguesias” de 2019, nos mesmos 
moldes de 2018 contemplando a limpeza de duas ribeiras e a baía da 
Praia Formosa. Esta Junta de Freguesia tomou conhecimento do 
resultado do Programa “Eco Freguesia” de 2018, tendo - lhe sido 
atribuída o galardão de excelência a ser entregue numa cerimónia a 
realizar na ilha do Pico a 29 de Abril 2019. 

No corrente mês esta Junta de Freguesia procedeu à recolha dos 
óleos usados na zona da Praia Formosa. 



Também durante o corrente mês esta Junta de Freguesia realizou a 4º 
e 5º monitorização das estações rateiras distribuídas pela Freguesia. 

O Senhor Presidente reuniu-se com os Grupos Almagre e Folclórico 
da Casa do Povo com o intuito de podermos em conjunto escolher os 
temas para o desfile etnográfico a realizar em agosto. 

Esta Junta de Freguesia reuniu-se com a Câmara Municipal onde foi 
discutido com todas as Juntas de Freguesia, O assunto sobre a 
recolha de resíduos, onde esta Junta de Freguesia sugeriu mais um 
dia de recolha por semana ao que ficou registado para posterior 
análise, e também referiu a necessidade da desinfeção e limpeza dos 
contentores e a colocação futura de novos contentores se for viável. 
Também reuniu com o Município para em conjunto organizar o desfile 
etnográfico a realizar em agosto e à realização do dia jardinagem 
sénior, a 14 de Junho. 

Em relação aos pedidos de apoio, esta Junta de Freguesia, recebeu 
um pedido de apoio da comissão de festas desta Freguesia. O 
executivo após analisar o referido pedido deliberou por unanimidade 
atribuir o mesmo valor monetário cedido no ano anterior, 400.00€ 
(quatrocentos euros) e a cedência gratuita da copeira, informando que 
não se opõe à realização da Tourada. 

Esta Junta de Freguesia procedeu à regularização de cedência de 
uma sepultura, pois esta teria sido cedida gratuitamente pelo então 
Senhor Presidente de Junta José Coelho de Melo à senhora Jesuína 
da Conceição Sousa (que se encontra sepultada na referida 
sepultura), sendo agora requerida a cedência da mesma a favor de 
sua filha senhora Maria Virgínia Soares, em substituição da sepultura 
inicial que foi ocupada para a construção da casa da carreta. Tendo 
em conta que o novo alvará nunca foi efetuado, arrastando-se por 
muitos anos nesta situação. A família lesada contatou e explicou a 
situação ao Senhor Presidente atual desta Junta de Freguesia. Este 
por sua vez, com intuito de regularizar a situação elaborou uma 
declaração testemunhal “resultante do testemunho de 3 cidadãos 
desta freguesia que atestam à veracidade dos factos transcritos” de 
cedência da sepultura em causa à senhora Maria Virgínia Soares. 
Esta declaração foi lida e aprovada por unanimidade pelo executivo e 
vai ser apresentada na Assembleia de Freguesia para sua análise e 
aprovação. Ficando assim concluído o processo. 



Esta Junta de Freguesia analisou e aprovou por unanimidade a 12 
revisão orçamental de 2019 e a Revisão n.º 1 ao PPI de 2019. 

Esta Junta de Freguesia analisou e aprovou por unanimidade a 
prestação de contas de 2018. Tendo a prestação de contas como 
receitas orçamentais o valor de 72 909.31€ (setenta dois mil 
novecentos nove euros e trinta um cêntimos), sendo receitas correntes 
70 859.31€ (setenta mil oitocentos cinquenta nove euros e trinta um 
cêntimos), receitas de capital 2 050.00€ (dois mil cinquenta euros) e 
as operações de tesouraria ficaram com o montante de 822.00€ 
(oitocentos vinte dois euros), sendo que o saldo da Gerência Anterior 
em execução orçamental foi de 20 134.40€ (vinte mil cento trinta 
quatro euros e quarenta cêntimos) com operações de tesouraria de 
58.03€ (cinquenta oito euros e três cêntimos). Em relação ao montante 
das despesas orçamentais foi de 58 572.55€ (cinquenta oito mil 
quinhentos setenta e dois euros e cinquenta cinco cêntimos) onde 42 
682.63€ (quarenta dois mil seiscentos oitenta dois euros e sessenta 
três cêntimos) são despesas correntes, 15 889.92€ (quinze mil 
oitocentos oitenta nove euros é noventa dois cêntimos) são despesas 
de capital ficando com operações de tesouraria no montante de 
840.68€ (oitocentos quarenta euros e sessenta oito cêntimos). 
Verificou- se um saldo para a Gerência seguinte de 34 510.51€ (trinta 
quatro mil quinhentos dez euros e cinquenta um cêntimos) sendo 
deste valor 34 471.16€ (trinta quatro mil quatrocentos setenta um 
euros e dezasseis cêntimos) o saldo Gerência seguinte em execução 
orçamental e 39.35€ (trinta nove euros e trinta cinco cêntimos) 
operações de tesouraria. O total das receitas e despesas da prestação 
de contas de 2018 foi de 93 923.74€ (noventa três mil novecentos 
vinte três euros e setenta e quatro cêntimos). 

Por não haver mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

Por ser verdade e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata que 
eu Sandra Paula Puim Melo Resendes a redigi e que vai ser assinada 
por todos os membros presentes na reunião. 
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Secretária — 



 

Tesoureiro —  

 

 


