
ACTA N.º 4/2019 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALMAGREIRA  

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 senhor Eduardo Cabral Moura, o 

senhor Luís Filipe Resendes Arruda, a senhora Sónia Patrícia Andrade Pereira Freitas e o 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, por maioria, com a abstenção do membro Cátia Belina Almada 

Pinheiro.______________________________________________________________________ 

No período Antes da Ordem do Dia, não ocorreu qualquer intervenção por parte dos membros 

de Assembleia ou pelo Executivo de Junta. ___________________________________________ 

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 de jardins, parque de festas da freguesia, espaço envolvente do Polidesportivo, 

envolvente do edifício Polivalente e da casa das Covas, assim como, os trabalhos de limpeza da 

Ribeira da Praia, Ribeira das Covas, e areal da Praia Formosa. Foram igualmente enunciadas 

todas as operações de limpeza e manutenção de vários caminhos da freguesia, e com maior 

relevo à intervenção executada no caminho do Brejo de Baixo. O Presidente de Junta fez também 

referência à recolha de “monos” em vários locais da Freguesia, recolha de óleos usados, e à 

continuidade do programa de combate aos roedores, salientado o aumento do consumo de 

raticida. O Presidente Marco Carvalho fez um ponto de situação relativamente à intervenção no 

cemitério da freguesia, que representou maior volume de trabalho dos operacionais da Junta de 

Freguesia no último trimestre. A concluir a sua intervenção o Presidente de Junta fez referência 

à montagem da iluminação de natal, aos apoios concedidos a famílias carenciadas para aquisição 

de materiais, ao aumento de procura da Copeira e à realização de uma reunião inserida no 

âmbito do programa GAL Pescas 2020 com o objetivo de averiguar a existência de apoios para 

aplicação em projetos a decorrer na Praia Formosa.____________________________________ 



  

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

ordem de trabalhos. _____________________________________________________________ 

Ponto 2 – Análise e deliberação do Plano e Orçamento para o ano de 2020. __________________ 

Por intervenção do Presidente Marco Carvalho, foram esclarecidas a principais opções do Plano 

e Orçamento para o ano de 2020. __________________________________________________ 

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

votação o Plano e Orçamento para o ano de 2020, tendo o mesmo sido aprovado por maioria, 

com cinco votos a favor e duas abstenções. ___________________________________________ 

Ponto 3 – Análise e deliberação da proposta de revisão do Artigo 31.º do Regulamento do 

Cemitério Paroquial de Nossa Senhora da Paz. ________________________________________ 

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

necessidade de o Executivo de Junta proceder à revisão do Artigo 31.º do Regulamento do 

Cemitério Paroquial de Nossa Senhora da Paz, referente à “Decisão de concessão”, em virtude 

da intervenção que está a decorrer no respetivo cemitério. ______________________________ 

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

votação a proposta de revisão do Artigo 31.º do Regulamento do Cemitério Paroquial de Nossa 

Senhora da Paz, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade, com sete votos a favor. ______ 

Ponto 4 – Análise e deliberação da proposta de revisão do Anexo I do Regulamento e Tabela 

Geral de Taxas. _________________________________________________________________ 

Atendendo à alteração do Artigo 31.º do Regulamento do Cemitério Paroquial de Nossa Senhora 

da Paz, o Presidente Marco Carvalho esclareceu os membros presentes sobre a necessidade de 

revisão do Anexo I do Regulamento e Tabela Geral de Taxas, relativa à introdução do valor 

associado à concessão de terrenos (emissão de alvará) para a construção de Jazigos tipo Capela.  

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

votação a proposta de revisão do Anexo I do Regulamento e Tabela Geral de Taxas, tendo a 

mesma sido aprovada por unanimidade, com sete votos a favor. __________________________ 

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

Por intervenção do munícipe Paulo Jorge Magalhães Moura, após solicitar a palavra à mesa de 

Assembleia, foi questionada informação relativamente à situação dos locais de erosão costeira 

da Praia Formosa, provocados pelas más condições atmosféricas, considerando o perigo 

existente para a população. _______________________________________________________ 

Em resposta, por intervenção do Presidente do Presidente de Assembleia Hélvio Braga, foi 

transmitido que a situação era do conhecimento do Executivo Municipal, referindo igualmente 

que o relatório do Serviço Municipal de Proteção Civil teria sido reencaminhado à entidade 



competente, nomeadamente a Direção Regional dos Assuntos do Mar. Referiu igualmente que 

à data da realização da Assembleia, o Município Vila do Porto continuava a aguardar por resposta 

da respetiva Direção Regional, limitando-se nesta fase a salvaguardar e acompanhar as 

condições de segurança do local. ___________________________________________________ 

Por intervenção igualmente do munícipe Paulo Jorge Magalhães Moura, foi expressado junto 

dos membros de Assembleia, o seu desagrado enquanto residente da freguesia, pela 

impossibilidade de utilização das instalações da Casa do Povo de Almagreira que deveriam estar 

ao serviço da comunidade. _______________________________________________________ 

Por intervenção do Presidente Marco Carvalho, foi transmitido ao munícipe que o Executivo de 

Junta partilhava do mesmo desagrado, estando a desenvolver todos os esforços para o 

desbloqueio da situação e de uma solução alternativa de exploração de todo o edifício 

polivalente da freguesia, junto das entidades competentes. _____________________________ 

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.________________________________________________________________________ 

  

   

_________________________________________  

  

  

_________________________________________  


