ACTA N.º2/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALMAGREIRA
Aos dezanove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, 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 e a senhora Cátia Belina Almada Pinheiro, respetivamente Presidente, Primeira e
Segunda Secretárias de Assembleia, assim como os Vogais o senhor Eduardo Cabral Moura, o
senhor Luís Filipe Resendes Arruda e a senhora Sónia Patrícia Andrade Pereira Freitas. Na
referida reunião esteve ausente o senhor Vogal António José Figueiredo Costa. ______________
Estiveram igualmente 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. _______________________________________________________
No período Antes da Ordem do Dia, o Presidente de Junta Marco Carvalho usou da palavra, para
apresentar em Assembleia, um Voto de Louvor ao munícipe João Paulo Gonçalo Freitas, como
reconhecimento público pelo grandioso gesto e contributo em prol da freguesia e sua
população, respetivamente na cedência gratuita de uma parcela de terreno com as mesmas
dimensões do atual Cemitério destinado à sua ampliação e construção de estrutura de apoio.
Após deliberação dos membros de Assembleia o Voto de Louvor ao senhor João Paulo Gonçalo
Freitas foi Aprovado por unanimidade com seis votos a favor. ____________________________
De seguida deu-se início à Ordem de Trabalhos. _______________________________________
Ponto 1 – Informação sobre as atividades desenvolvidas pela Junta. ______________________
Por intervenção do Presidente de Junta foram elencadas as principais atividades executadas pela
Junta no último trimestre em análise, com especial referência aos trabalhos de limpeza e
manutenção do espaço envolvente da Escola do 1º Ciclo de Almagreira, e dos lugares dos
Barreiros, Fonte Mourato, Bom Despacho e Canada do Bento Joaquim. O Presidente de Junta
fez igualmente referência às obras de intervenção no Caminho do Brejo de Cima em articulação
com o Município, e à intervenção de ampliação do Cemitério da Freguesia. No seguimento da
intervenção foi ainda feita referência à realização da atividade de Jardinagem Sénior e ao Prémio
de Excelência recebido pela Junta de Freguesia no âmbito do programa ECO Freguesias (no dia
15 de maio, na ilha do Pico). Foram também elencadas pelo Presidente Marco Carvalho várias
questões ambientais, nomeadamente no que respeita ao volume de “monos” recolhidos nos Eco
Pontos distribuídos pela freguesia tendo atingido os 750 quilos, situação preocupante
atendendo a que as estruturas dos ECO Pontos não estão destinados a esse fim, havendo um

serviço de recolha disponibilizado pelo Município, assim como igualmente preocupante a
recentemente deteção de um novo foco de deposição de resíduos junto dos antigos estaleiros
da empresa de asfalto em tempos sediada no Caminho do Pico do Facho, tendo de imediato a
Junta a desenvolvido todos os esforços, junto de várias entidades para solucionar o problema.
Outra questão ambiental referida pelo Presidente de Junta é a intenção da Junta de freguesia,
promover uma ação de sensibilização ambiental e tratamento de resíduos, nomeadamente o
funcionamento do CPR - Centro de Processamento de Resíduos de Santa Maria, destinada a toda
a população. ___________________________________________________________________
No seguimento da intervenção do Presidente de Junta, o membro de Assembleia Luís Arruda
demonstrou a sua preocupação relativamente à descoberta do novo foco de deposição de
resíduos, alertando para a possibilidade de o mesmo acontecer na antiga Pedreira dos Barreiros,
devendo o executivo de Junta ficar vigilante relativamente a essa eventualidade. ____________
Na continuação da intervenção relativa ao ponto 1 da Ordem de Trabalhos, o Presidente de Junta
informou ainda os membros presentes sobre o ponto de situação do programa de redução de
roedores, da campanha de vacinação de canídeos, e dos contactos estabelecidos junto da
empresa TSM-Transportes de Santa Maria para a possível alteração de horários e carreiras de
transportes públicos que servem a freguesia, especialmente no que respeita ao período de
inverno. ______________________________________________________________________
Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, deu-se seguimento à
ordem de trabalhos. _____________________________________________________________
Ponto 2 – Análise e deliberação da segunda revisão do Plano e Orçamento para o ano de 2019.
Por intervenção do Presidente Marco Carvalho, foram esclarecidos os motivos que implicaram a
segunda revisão ao Plano e Orçamento, estando os mesmos relacionados a alteração de receitas,
por via do recebimento do prémio monetário atribuído pelo programa ECO Freguesias. _______
Não havendo intervenções por parte dos membros de Assembleia presentes, foi submetida a
votação a segunda revisão do Plano de Orçamento para o ano de 2019, tendo a mesma sido
aprovada por maioria, com quatro votos a favor e duas abstenções. _______________________
Ponto 3 – Analise e Deliberação sobre possível transferência de Competências para a Junta de
Freguesia, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril. ___________________________
Por intervenção do Presidente Marco Carvalho, foi informada a Assembleia de Freguesia que por
ação do descrito no Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, na eventual possibilidade de
transferência de novas Delegações de Competências para o âmbito das Juntas de Freguesia, pelo
que foi solicitada aos membros de Assembleia, uma deliberação por forma a validar o inicio de
período de negociações sobre o novo possível acordo de Delegação de Competências, caso o
mesmo se venha a confirmar.______________________________________________________

Após analise dos membros de Assembleia e por se tratar meramente da validação do início do
processo negocial de um possível novo acordo de Delegação de Competências, foi Deliberado
pela unanimidade dos membros de Assembleia, nada haver contra o respetivo início do período
negocial, por parte do executivo de Junta, em local e momento próprios para o efeito. ________
Ponto 4 – Outros assuntos de interesse para a Freguesia. _______________________________
Por intervenção do Presidente de Junta foi transmitido aos membros de Assembleia o ponto de
situação relativo ao processo de gestão das instalações da Casa do Povo de Almagreira, tendo
sido os membros informados que de acordo com os contactos estabelecidos com a Sra.
Presidente do Conselho Diretivo do ISSA,IPRA, que tutela as Casas do Povo da Região, a
transferência integral da gestão das instalações do edifício da Casa do Povo para o âmbito da
Junta de Freguesia não seria possível. Perante tal situação o Presidente de Junta esclareceu que
novos contactos serão estabelecidos com o Governo Regional no sentido de ser encontrado um
entendimento que resolva os atuais problemas de gestão das instalações. No momento o
Presidente de Junta apelou igualmente aos membros da bancada do Partido Socialista,
respetivamente o senhor Luís Arruda e Sónia Freitas, para que no exercício das suas funções,
simultaneamente possam exercer contactos e esforços junto do Governo Regional para a
resolução da situação. ___________________________________________________________
No seguimento da intervenção do Presidente Marco Carvalho, o membro de Assembleia Luís
Arruda comprometeu-se a estabelecer os contactos possíveis ao seu alcance para a recolha de
mais esclarecimentos. ___________________________________________________________
Ainda relativamente ao mesmo assunto, a membro de Assembleia Cátia Pinheiro usou da palavra
para sugerir a realização de uma reunião conjunta de todas as entidades utilizadoras das
instalações da Casa do Povo, no sentido de ser encontrada uma posição reivindicativa conjunta
na resolução do problema de gestão das instalações junto do Governo Regional. _____________
Não havendo mais 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, Venância Filipa Dias Valente Bairos, Primeira Secretária a redigi e
que vai ser assinada por mim e pelo presidente de assembleia, Hélvio José Luz
Braga.________________________________________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

