
ATA N.º3/2018 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
DE ALMAGREIRA 

 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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 Cátia 
Belina Almada Pinheiro e Sónia Patrícia Andrade Pereira Freitas 
respetivamente Presidente, Primeira e Segunda Secretárias de 
Assembleia, e os vogais o senhor Eduardo Cabral Moura, e o senhor 
Luís Filipe Resendes Arruda. Esteve ausente da referida reunião a 
secretária Venância Filipa Dias Valente Bairos e o vogal António José 
Figueiredo Costa. Dada a ausência da primeira secretária Venância 
Bairos, foi proposto pelo presidente da Assembleia de Freguesia, a 
nomeação da vogal Sónia Freitas, a fim de assumir a função de 
segunda secretária, tendo sido esta aprovada por unanimidade. 

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 Análise e deliberação da segunda revisão do plano e 
orçamento para o ano de 2018. 

Por intervenção do Presidente de Junta, foram transmitidas todas as 
alterações efetuadas na receita e na despesa, refletidas nessa mesma 
revisão de plano e orçamento, sendo posteriormente esta última, 
submetida à votação, cuja fora aprovada por maioria com três votos a 
favor e duas abstenções. 



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

Ponto 2 — Informação sobre as atividades desenvolvidas pela Junta 
no último trimestre. 

Por intervenção do Presidente de Junta Marco Carvalho, foram 
apresentados todos os trabalhos e atividades realizados pela Junta de 
Freguesia nomeadamente: Limpeza de caminhos, espaços verdes, 
mobiliário urbano e espaço escolar, Limpeza de aquedutos e 
sumidouros, assegurando a sua boa função no período de Inverno; 
Reparação e manutenção com pintura do Fontanário da Fonte Nova; 
Corte e limpeza de vegetação e árvores derrubadas na envolvente no 
Fontanário da Fonte Rainha no Farropo; Pintura, substituição e 
colocação de sinalética vertical, de acordo com o levantamento das 
necessidades por toda a freguesia; Elaboração de rampa em betão 
para melhoria de acesso à moradia do Sr. Dâmaso, para garantia da 
sua segurança aquando da sua deslocação em cadeira de rodas. No 
âmbito do programa Eco-freguesia, o presidente Marco Carvalho usou 
da palavra para elencar os diversos trabalhos e actividades cujos têm 
vindo a ser desenvolvidos, nomeadamente: a 2º Ação de limpeza e 
recolha de resíduos no areal da Praia Formosa ao abrigo do programa 
“ Os Suspeitos do Costume “ — Do Rio ao Mar sem Lixo”; Intervenção 
de grande exigência e dificuldade em resultado da localização, no 
lugar dos Barreiros, cuja representou o único foco detetado pelo júri do 
programa Eco-freguesia, tendo sido possível após a sua conclusão 
retirar cerca de 650 kg de lixo diverso; Remoção com recurso a 
maquinaria pesada da vegetação não queimada na Ribeira da Praia, 
com a Colaboração do Município, encontrando-se a referida linha 
inteiramente desimpedida; Verificação e recolha de resíduos por toda 
a freguesia; Recolha dos OAU (Óleos Alimentares Usados) que desde 
a sua implementação na freguesia permitiram recolher e encaminhar 
um total de 211 Litros de óleo usado; Hasteamento da bandeira “Eco-
freguesia”, freguesia limpa 2017 e receção do respetivo certificado no 
passado dia 14 de Setembro; Assinatura e envio do acordo de 
colaboração com a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e 
Turismo, relativamente às verbas já recebidas do programa Eco-
Freguesia, Freguesia limpa 2018. 



No que diz respeito aos pedidos de colaboração e actividades, o 
presidente Marco Carvalho salientou a participação no desfile 
etnográfico 2018, incorporado nas festas 15 de Agosto, com a 
importante participação dos dois Ranchos folclóricos da freguesia e a 
participação de alguns particulares, salientando o agradecimento do 
Município de Vila do Porto, pelo empenho e dedicação de todos os 
envolvidos; Receção no edifício da Casa do Povo aos grupos 
folclóricos de Crastovães, da Cidade de Águeda e da casa do povo de 
Ponta Garça da ilha de São Miguel tendo sido efetuada a troca de 
lembranças e galhardetes; 

Usou ainda a palavra o presidente Marco Carvalho para referir que no 
que concerne a processos e candidaturas, fora apresentada proposta 
pela Junta de Freguesia de Almagreira, ao ISSA (Instituto Segurança 
Social dos Açores), para cedência total das instalações do Edifício 
Polivalente de Almagreira, encontrando-se actualmente a aguardar 
resposta à referida proposta. 

Salientou também o acordo de cooperação financeira para 2018 entre 
a Vice-presidência do Governo, Emprego e Competitividade 
Empresarial em resultado da Candidatura da Junta de Freguesia, às 
respectivas áreas, sendo atribuído um valor total de 1750.00€ (mil 
setecentos e cinquenta euros), cujo fora elencando na sua repartição 
do valor total do seguinte modo: 750.00€ (setecentos e cinquenta 
euros) para aquisição de equipamento informático; 1000.00€ (mil 
euros) para aquisição de software informático, salientando ainda a 
opção de aquisição do programa de gestão de inventariado, uma vez 
que este é considerado obrigatório. Referiu ainda que o acordo já fora 
assinado e enviado, encontrando-se actualmente a Junta a aguardar A 
a recepção do exemplar, cujo entra em vigor assim que o Vice 
Presidente do Governo Regional o assinar. 

Ponto 3 — Outros assuntos de interesse para a Freguesia. 

Não havendo intervenções por parte dos membros de Assembleia 
presentes e por nada mais haver a tratar foi encerrada a reunião, que 
por ser verdade e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata que 
eu, Cátia Belina Almada Pinheiro, Primeiro Secretária a redigi e que 
vai ser assinada por mim e pelo presidente de assembleia, Hélvio José 
Luz Braga. 

 


