
ACTA N.º 1/2020 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALMAGREIRA  

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, 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 senhor Eduardo Cabral Moura, o senhor Luís 

Filipe Resendes Arruda e a senhora Sónia Patrícia Andrade Pereira Freitas. Na referida reunião 

esteve ausente o Vogal senhor António José Figueiredo Costa. ___________________________ 

Pelo Executivo de Junta 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, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade. ________________ 

No período Antes da Ordem do Dia, por sugestão do Sr. Presidente de Junta foi realizada a 

cerimónia de hasteamento da Bandeira Eco Freguesia relativa ao galardão de excelência 

recebido pela Junta de Freguesia, no âmbito do referido programa ambiental. A cerimónia 

simbólica contou com a participação de todos os membros presentes na sessão ordinária, tendo 

sido feito o hasteamento da Bandeira em conjunto pelos Presidentes de Junta e de Assembleia 

de Freguesia. __________________________________________________________________ 

De seguida deu-se início à Ordem de Trabalhos. _______________________________________ 

Ponto 1 – Informação pelo do Sr. Presidente de Junta, sobre as atividades desenvolvidas desde 

da última reunião ordinária de Assembleia. ___________________________________________ 

Por intervenção do Presidente de Junta foram elencadas as principais atividades executadas pela 

Junta no último trimestre em análise, com a prévia entrega de relatório de atividades com a 

informação escrita a todos os membros de Assembleia. O respetivo documento contemplou a 

informação sobre os constrangimentos e medidas de ação adotadas pela Junta no âmbito da 

pandemia COVID19, agenda de reuniões e sessões de Junta, delegação de competências, gestão 

e manutenção de espaços verdes, limpeza de vias e espaços públicos, manutenção do espaço 

envolvente ao recinto escolar, manutenção do trilho PR06 Areia Branca, participação no 

programa Eco Freguesia 2020, recolha de óleos alimentares usados, monitorização e combate a 

roedores, trabalhos de ampliação do  Cemitério Paroquial de N. Srª. Da Paz, segurança 

rodoviária, distribuição de kits de máscaras sociais, aquisição de viatura, recursos humanos, 

pedidos de apoio e serviços administrativos. 



Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, deu-se seguimento à 

ordem de trabalhos. _____________________________________________________________ 

Ponto 2 – Análise e deliberação da Conta de Gerência do ano de 2019. _____________________ 

Por intervenção do Presidente Marco Carvalho, foram prestados os esclarecimentos sobre a 

Conta de Gerência. Não havendo intervenções por parte dos membros de Assembleia presentes, 

foi submetida a votação a Conta de Gerência do ano de 2019, tendo a mesma sido aprovada por 

maioria, com quatro votos a favor e duas abstenções. __________________________________ 

Ponto 3 – Análise e deliberação da 1ª revisão do Plano e Orçamento para o ano de 2020. _______ 

Por intervenção do Presidente Marco Carvalho, foram esclarecidos os motivos que levaram à 

primeira revisão do plano e orçamento do corrente ano, em especial pela transição de verbas de 

2019 para 2020, e por ação de aquisição de nova viatura para os serviços operacionais da Junta 

de Freguesia. __________________________________________________________________ 

Não havendo intervenções por parte dos membros de Assembleia presentes, foi submetida a 

votação a primeira revisão Plano e Orçamento para o ano de 2020, tendo o mesmo sido 

aprovada por maioria, com quatro votos a favor e duas abstenções. _______________________ 

Ponto 4 – Deliberação sobre nomeação do representante da freguesia de Almagreira no 

Concelho Municipal de Juventude. _________________________________________________ 

Por intervenção do Presidente de Assembleia Hélvio Braga, foram questionados os membros de 

Assembleia, das respetivas bancadas do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, sobre 

a existência de eventuais propostas de nomeação para o cargo representante da freguesia de 

Almagreira no Concelho Municipal de Juventude. Não havendo qualquer proposta por parte dos 

membros de Assembleia, foi igualmente solicitada, proposta de representante ao Executivo de 

Junta pelo Presidente de Assembleia. _______________________________________________ 

Em nome do executivo de Junta, por intervenção do Presidente Marco Carvalho, foi proposta a 

nomeação da senhora munícipe Sara Sofia Andrade Lima, para representante da freguesia de 

Almagreira no Concelho Municipal de Juventude, tendo em conta os critérios estabelecidos no 

regulamento do Concelho Municipal de Juventude. Não havendo intervenções por parte dos 

membros de Assembleia presentes, foi submetida a votação a proposta do Executivo de Junta 

para nomeação da senhora munícipe Sara Sofia Andrade Lima, como representante da freguesia 

de Almagreira no Concelho Municipal de Juventude, tendo a proposta sido aprovada por 

maioria, com quatro votos a favor e duas abstenções. __________________________________ 

Por intervenção do membro de Assembleia Luis Arruda, foi justificada a abstenção da bancada 

do Partido Socialista, pelo desconhecimento do disposto no regulamento do Concelho Municipal 

de Juventude, relativamente à nomeação de representante de freguesia. ___________________ 

Ponto 5 - Outros assuntos de interesse para a Freguesia. ________________________________ 



Por intervenção do membro de Assembleia Cátia Pinheiro, foi questionado ao Executivo de Junta 

informação relativamente à situação dos locais de erosão costeira da Praia Formosa, provocados 

pelas más condições atmosféricas, nomeadamente no que diz respeito reposição do asfalto dos 

parques estacionamento e conclusão definitiva dos trabalhos antes do período de 

funcionamento da época balnear. __________________________________________________ 

Em resposta ao solicitado, por intervenção do Presidente Junta, foi transmitido que embora não 

fosse um assunto da competência direta da Junta de Freguesia, era do conhecimento do 

executivo que a conclusão dos trabalhos estava prevista para breve, aguardando apenas a 

disponibilidade de asfalto por parte da empresa responsável pela intervenção. ______________ 

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.________________________________________________________________________ 

  

   

_________________________________________  

  

  

_________________________________________  


