
ACTA N.º 2/2020 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALMAGREIRA  

Aos dezasseis dias do mês de setembro 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, respetivamente Presidente e Primeira Secretária 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 a Segunda Secretária de 

Assembleia senhora Cátia Belina Almada Pinheiro e o Vogal senhor 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, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade. ________________ 

Não havendo intervenções no período Antes da Ordem do Dia, 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. Sobre o respetivo documento o 

Presidente Marco Carvalho salientou a informação relativa ao programa de controlo de 

roedores, com o desenvolvimento de uma campanha de sensibilização da população pelo 

município, assim como a adjudicação da prestação de serviços de pintura para reabilitação da 

pintura do Cemitério da Freguesia, edifício da Copeira e Polidesportivo. Ainda durante a sua 

intervenção, salientou igualmente as candidaturas aos programas de ocupação remetidas pela 

Junta e a alteração da localização da mesa de voto do ato eleitoral do dia 25 de outubro, para o 

edifício da Casa do Povo de Almagreira, por forma a salvaguardar as condições de segurança 

exigidas perante a pandemia do Covid-19, assim como garantir melhores condições de acesso e 

conforto de todos os eleitores da freguesia. __________________________________________ 

O vogal Eduardo Moura, aproveitou o momento para manifestar o seu agrado pela referida 

alteração da localização da mesa de voto de Almagreira, tendo em conta as melhores condições 

do novo local. __________________________________________________________________ 



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

ordem de trabalhos. _____________________________________________________________ 

Ponto 2 – Análise e deliberação da 2.ª Revisão do Plano e Orçamento para ano de 2020. _______ 

Por intervenção do Presidente Marco Carvalho, foram prestados os esclarecimentos sobre a 2.ª 

Revisão do Plano e Orçamento para ano de 2020, referindo que na Revisão Orçamental da 

Receita as alterações registaram-se na rúbrica relativa ao Prémio de Excelência – Eco Freguesias, 

enquanto que, na Revisão Orçamental da Despesa as alterações registaram-se nas rubricas da 

Copeira, Instalações Desportivas e Recreativas, Seguros Programas Ocupacionais e Seguros de 

Responsabilidade Civil Exploração. _________________________________________________ 

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

votação 2.ª Revisão do Plano e Orçamento para ano de 2020, tendo a mesma sido aprovada por 

maioria, com três votos a favor e duas abstenções. _____________________________________ 

Ponto 3 - Outros assuntos de interesse para a Freguesia. ________________________________ 

Por intervenção do membro de Assembleia Luís Arruda, foi relembrado aos restantes membros 

presentes, que a realização da Assembleia Municipal de Vila do Porto agendada para o dia 21 de 

setembro, iria decorrer na freguesia de almagreira, nas instalações da Casa do Povo, no âmbito 

da descentralização das sessões da Assembleia Municipal pelas freguesias do concelho. _______ 

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.________________________________________________________________________ 

  

   

_________________________________________  

  

  

_________________________________________  


