Ata n.º 12/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE
ALMAGREIRA
Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezanove, 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 nesta reunião o cidadão, senhor Luís Arruda. __
Aberta a reunião, ______________________________________________
O Senhor Presidente de Junta Freguesia de Almagreira deu início à
reunião, fazendo o habitual ponto de situação dos trabalhos efetuados
no último mês tendo-se realizado no âmbito das Obrigações das
Delegações de Competências, limpeza e manutenção de bermas e
aquedutos nos diversos caminhos e espaços verdes da Freguesia. Foi
efetuado o corte e manutenção de toda a envolvência do espaço escolar,
do parque infantil e manutenção do jardim lateral do parque de festas,
tendo sido efetuado o corte de arbustos. Em relação aos restantes
trabalhos desenvolvidos, esta Junta procedeu ao corte, limpeza e
manutenção do parque de festas de Almagreira, bem como toda a sua
área envolvente e a área do Edifício Polivalente de Almagreira. O maior
volume de trabalho desenvolvido incidiu na continuidade das obras de
ampliação do Cemitério Paroquial de Nossa Senhora da Paz, dando início
à construção do jazigo do Senhor João Paulo Freitas, sendo este da
responsabilidade desta Junta de Freguesia. Procedeu-se também à
eliminação de canavial, foi efetuado o corte, limpeza e manutenção de
toda a envolvente da Fonte Rainha, do Polivalente de Almagreira e do
Cemitério da Freguesia. Deu-se início aos trabalhos de preparação e
instalação da iluminaria de natal, nomeadamente com intervenção de

pintura da estrutura metálica da árvore de Natal, a serem colocadas
posteriormente no parque de festas. ______________________________
Procedeu-se ao acompanhamento de entrega de contentores de
resíduos, aos moradores do Caminho da Ribeira no Lugar da Carreira,
após esta Junta de Freguesia, ter tido conhecimento pelos próprios
moradores da inexistência de recolha de resíduos no referido local, e
contato efetuado junto da CMVP e que no qual resultou a entrega dos
referidos contentores, ficando a situação resolvida. __________________
No âmbito do Programa Ecofreguesia, Freguesia Limpa 2019, esta Junta
de Freguesia procedeu ao corte, limpeza e manutenção da Ribeira da
Praia e parcialmente na Ribeira das Covas, procedendo também à
recolha de diversos resíduos em diversos pontos da freguesia, bem como
no areal e marginal da Praia Formosa. Todos os referidos resíduos foram
devidamente separados e entregues em CPR. _______________________
O Senhor Presidente também relatou que no corrente mês, e como
habitual, foi efetuada a monitorização das estações rateiras distribuídas
pela Freguesia. _______________________________________________
Em relação aos apoios recebidos durante o corrente mês, o Senhor
Presidente informou aos restantes membros do Executivo que esta Junta
Freguesia apoiou uma família desfavorecida com a entrega de dois
baldes de tinta. Foram também cedidos inertes (em quantidade pouca
expressiva) provenientes da obra do cemitério a pedido de dois cidadãos
desta Freguesia. ______________________________________________
A pedido da Comissão de Festas 2019/2020 desta Freguesia, foi cedida a
copeira de 8 a 10 de novembro para a realização do serão de São
Martinho. ____________________________________________________
O senhor Presidente da Junta informou também do pedido de apoio pela
coordenadora da escola primária EB1/JI de Almagreira para apoio na
resolução de um problema na porta principal da referida escola, ao que
esta Junta de Freguesia reencaminhou a situação à CMVP para a sua
resolução. Por fim, após análise de um pedido de apoio já efetuado há
algum tempo pela mesma escola primária, para aquisição de batentes de

porta, o Executivo aprovou por unanimidade a cedência de quatro
unidades dos referidos batentes.
O Senhor Presidente apresentou aos restantes membros do Executivo o
processo de definição/ identificação quer da nova secção /talhão, quer
da definição/identificação dos jazigos tipo capela. Sendo assim e após
aprovação por unanimidade definiu-se que a nova secção /talhão será
identificada como secção/talhão n. º5, sendo esta identificação
proveniente da sequência da numeração das secções /talhões já
existentes no Cemitério Paroquial de Nossa Senhora da Paz (1,2,3,4).
Relativamente à identificação dos Jazigos tipo capela, as zonas definidas
regulamentarmente para a construção de jazigos, consiste em parcelas
de área correspondente à construção de 4 jazigos, bem como o espaço
necessário quer para o acesso quer para a manutenção dos mesmos.
Assim sendo, de acordo com a solicitação que nos é atualmente
conhecida, estão previstas a implementação de duas parcelas, tendo em
vista a construção nesta fase de 5 jazigos tipo capela, ficando disponível
para construção imediata (uma margem correspondente à área para
construção de 3 jazigos). A identificação dos referidos jazigos, deverá
seguir o modelo existente e utilizado na identificação de sepulturas dos
restantes talhões/secções, ou seja, por ordem crescente a partir do nº1
da esquerda para a direita e da parte superior para a parte inferior do
talhão/secção. Em resultado de ainda não ter sido efetuada a revisão do
regulamento do Cemitério, prevista para a próxima sessão de Assembleia
de Freguesia, delibera-se favoravelmente o início do processo de
cedência e de construção de jazigos tipo capela por parte dos
interessados mediante requerimento a esta Junta de Freguesia. _______
Foi apresentado pelo Senhor Armando Soares De Andrade, um
requerimento de concessão de terreno para construção de um jazigo tipo
capela, por permuta com as duas sepulturas de que é titular. Tendo esta
Junta de Freguesia, aprovado por unanimidade a referida permuta. ____
O Executivo procedeu à análise e alteração do artigo 31º do regulamento
do Cemitério Paroquial de Nossa Senhora da Paz. ___________________
O Senhor Presidente deu a conhecer que das duas candidaturas ao

programa ocupacional PROSA que esta Junta de Freguesia efetuou,
houve a colocação de apenas um elemento (Nelson Sousa). ___________
Foi também efetuado um pedido de prorrogação do programa
ocupacional do PROSA ao colocado (Hélder Melo). __________________
Foram realizadas duas candidaturas ao programa ocupacional SEI, tendo
sido recolocados o João Sousa e Marco Pacheco por terem terminado o
programa no qual estavam inseridos. _____________________________
Esta Junta de Freguesia adjudicou a aquisição dos brindes para a Festa de
Natal dos idosos, das T-shirts com slogan ambiental inseridas no
programa Ecofreguesia, Freguesia Limpa 2019, bem como adjudicou a
aquisição das iluminarias de natal a colocar no parque de festas da
Freguesia. ___________________________________________________
Esta Junta de Freguesia após analisar as datas disponíveis para os
eventos deliberou que o almoço de Natal para os idosos desta Freguesia
será realizado a 15 de dezembro, na Casa do Povo de Almagreira e que o
Jantar de Natal com Executivo e colaboradores desta Junta será realizado
dia 20 de dezembro. ___________________________________________
Foi relatado pelo senhor Presidente a situação referente à alteração de
via no Caminho da Ribeira – Lugar da Carreira, situação essa que por
existir desacordo pelos restantes moradores do referido local, houve a
necessidade de intervenção do Senhor Presidente. __________________
Importa referir, que a intervenção da Junta de Freguesia de Almagreira
resulta a pedido do Senhor Presidente de Vila do Porto, por forma a que
as referidas obras decorressem tal como acordado verbalmente em
reunião que aconteceu no local com todos os intervenientes (Presidente
da CMVP, Presidente da Junta de Freguesia de Almagreira, os
requerentes, restantes moradores e o Senhor Vítor Gameiro no papel de
intermediário). _______________________________________________
Posteriormente, foi esta Junta de Freguesia contatada por um morador, a
informar que as obras não estavam a decorrer como acordado, pedindo
deste modo a intervenção do Presidente da Junta para resolução da
situação. _____________________________________________________

Em resultado do acima exposto, foi elaborado e enviado oficio à CMVP a
informar que após verificação do Presidente da Junta confirmava-se que
as referidas obras não estavam a ser desenvolvidas tal como o acordado.
____________________________________________________________
No referido ofício, foi manifestada a posição da Junta de Freguesia de
Almagreira relativamente às referidas obras, alegando e defendendo que
as mesmas se realizassem de acordo com o Plano Diretor Municipal
(PDM), documento este, que regulamenta este tipo de obras. _________
Foi também manifestado pelo Presidente da Junta, para o facto de ser
rigorosamente salvaguardadas as condições mínimas necessárias para o
acesso aos meios de socorro na referida via. _______________________
Perante o acima exposto, verifica-se o acompanhamento das obras pelo
Presidente da Junta de Freguesia. ________________________________
Foi apresentado ao Senhor Luís Arruda o valor dos materiais para a
construção das fundações dos jazigos, custo esse, que será repartido
pelos titulares dos jazigos. ______________________________________
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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