
Ata n.º 6/2020 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos vinte nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 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. 

____________________________________________________________ 

Aberta a reunião, procedeu-se à leitura, análise e aprovação da ata N.º 

5/2020, relativa à reunião ordinária deste órgão executivo realizada a 24 

de abril de 2020, que posta a votação, foi aprovada por unanimidade. __ 

De seguida passando aos assuntos da ordem do dia, o Senhor Presidente 

de Junta de Freguesia de Almagreira fez o habitual ponto de situação dos 

trabalhos mais relevantes realizados no último mês, tendo-se realizado 

no âmbito das Obrigações das Delegações de Competências as seguintes 

intervenções: Corte, limpeza e manutenção em alguns caminhos da 

Freguesia; Corte, limpeza e manutenção dos jardins e do espaço 

envolvente à escola EB1/JI de Almagreira. Relativamente aos trabalhos 

diversos realizados pela Junta de Freguesia da sua responsabilidade, o 

Senhor Presidente de Junta referiu que se procedeu a intervenção à 

finalização da zona de armazenamento dos produtos fitofármacos tendo 

em vista a sua legalização; Continuação dos trabalhos na obra do 

cemitério desta freguesia._______________________________________ 

O Senhor Presidente Marco Carvalho, também deu a conhecer os vários 

trabalhos de cooperação/ colaboração com entidades e particulares, 

entre eles a sua participação em duas reuniões de trabalho com o 

executivo da CMVP de forma a analisar e definir o papel das Juntas de 

Freguesia, na operacionalização das medidas excecionais COVID 19, 

implementadas pelo Município de Vila do Porto; Foi efetuado o contato 

semanal com alguns idosos da freguesia no âmbito das medidas 



preventivas COVID 19, sendo prestado apoio a um casal de idosos 

durante o período de quarentena, no levantamento e entrega de 

mercearia no seu domicilio; Foi também efetuada a distribuição dos Kits 

de máscaras sociais pelos agregados familiares de toda a Freguesia. Esta 

ação, resulta de um compromisso assumido entre o Governo e a 

ANAFRE; Por fim, o senhor Presidente da Junta, reuniu na CMVP para 

análise do Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território de Vila 

do Porto, que em resultado da implementação de novo decreto de lei na 

qual resulta a obrigatoriedade de todos os Municípios efetuarem uma 

revisão aos respetivos Planos Diretor Municipais. Assim, a equipa de 

trabalho considerou importante a auscultação das diversas entidades 

para verificação de algum tipo de necessidades ou dificuldades que 

estejam a ser sentidas pelo atual PDM por forma a proceder à sua 

introdução e fundamentação no respetivo relatório. No âmbito do 

programa Eco Freguesia, Freguesia Limpa, procedeu-se ao 

acompanhamento e monitorização dos pontos de recolha seletiva de 

resíduos, nomeadamente, com a recolha, encaminhamento e entrega de 

resíduos diversificados em CPR; Recolha de momos em fim de vida ao 

domicílio dos cidadãos, quando por estes solicitado; Recolha e entrega 

dos Óleos Alimentares usados existentes nos oleões da Praia e junto ao 

café Stop 2. __________________________________________________ 

Em relação aos pedidos de apoio recebidos no corrente mês, novamente 

o Senhor Presidente de Junta deu a conhecer aos restantes membros do 

executivo que durante este período não houve nenhum pedido 

financeiro, mas sim um pedido apoio logístico por parte de um cidadão 

do lugar da Carreira para recolha de alguns resíduos provenientes das 

obras efetuadas na sua habitação. A referida intervenção foi efetuada 

com o recurso ao veículo damper; O cidadão Marco Pacheco solicitou 

apoio de material nomeadamente tinta para a pintura da sua habitação, 

tendo sido este apoio aprovado pelos membros do executivo. _________ 

Os membros do executivo fizeram um ponto de situação em relação à 

situação dos ocupados em programas ocupacionais na Junta Freguesia de 

Almagreira, sendo que ficou definido que o colocado Marco Sousa ficará 

ao abrigo do SEI até 25 Junho, pela possibilidade de prorrogação do seu 



subsídio de desemprego social, através das metidas excecionais da 

COVID 19; O colocado Hélder Melo, através das mesmas medidas acima 

referidas, prolonga o seu programa PROSA por mais seis meses; O 

colocado João Farpelha integrado no programa SEI, com término a 15 

Junho, foi também solicitado a sua prorrogação por mais seis meses; Em 

relação ao ocupado Marco Pacheco inserido no programa SEI, que após 

uma análise aprofundada e rigorosa constatou-se que o colocado não 

está empenhado nem focado em cumprir as suas obrigações emanadas 

no acordo do programa e conforme estipulado. Foram inúmeras as 

oportunidades cedidas ao Marco Pacheco, no sentido de que o mesmo 

refletisse sobre a sua forma de agir e de lidar com os seus colegas, bem 

como, com os seus responsáveis. Assim sendo, considera este executivo, 

que o mesmo não reúne as condições necessárias para a prorrogação do 

programa onde se encontra inserido, terminando desta forma a sua 

ligação laboral com a Junta de Freguesia de Almagreira no próximo dia 

15 junho. ____________________________________________________ 

O executivo desta Junta de Freguesia ficou a conhecer que a jovem Sara 

Lima aceitou o convite para integrar o Concelho Municipal da Juventude, 

esta nomeação só poderá ocorrer se a votação da assembleia for 

favorável, sendo assim será este o nome apresentado por parte da Junta 

Freguesia na próxima assembleia de Freguesia para sua votação. O 

Executivo definiu as atividades de educação e sensibilização ambiental a 

integrar no plano do Programa Eco freguesia, freguesia limpa 2020. 

Neste sentido tento em conta as medidas implementadas em resultado 

da pandemia por COVID 19, as atividades propostas vão ser as seguintes: 

Serão desenvolvidas intervenções de limpeza e manutenção da Ribeira 

da Praia e Ribeira das Covas, inscritas no programa minha Ribeira; 

Diversas intervenções por parte dos nossos funcionários, de limpeza e 

separação e encaminhamento de resíduos depositados ao longo da Costa 

da Praia Formosa; Elaboração e distribuição pelos domicílios desta 

freguesia, panfletos de sensibilização, promovendo juntos dos cidadãos a 

adoção de comportamentos adequados no tratamento dos seus resíduos 

e da importância da reciclagem; Concurso denominado “Sou criativo por 

um ambiente amigo”, será um concurso de desenho ou trabalho 

apresentado e elaborado por crianças da nossa escola, que sob inscrição 



poderão desenvolver um desenho criativo alusivo à sensibilização 

ambiental, onde posteriormente serão alvo de exposição e posterior 

votação. Os vencedores dos três escalões, poderão ganhar um “voucher” 

para apoio na aquisição de material escolar para o próximo ano letivo; 

Por fim realizar uma caminhada ecológica em trilho pedestre – Pretende-

se com esta atividade, aliar a promoção de hábitos de vida saudável, aos 

bons hábitos de promoção e salvaguarda ambiental. _________________ 

O executivo após análise à 1ª Revisão Orçamental de 2020 aprovou a 

mesma por unanimidade. ______________________________________ 

O executivo desta Junta de Freguesia analisou e aprovou por 

unanimidade a prestação contas de 2019. Tendo a prestação de contas 

como receitas orçamentais 77 611.50€ (setenta sete mil seiscentos onze 

euros e cinquenta cêntimos), sendo receitas correntes 74 274.28€ 

(setenta quatro mil duzentos setenta quatro euros e vinte oito cêntimos) 

e receitas de capital 3 337.22€ (três mil trezentos trinta sete euros e vinte 

dois cêntimos) de operações de tesouraria tem o valor de 340.72€ 

(trezentos quarenta euros e setenta dois cêntimos), sendo que o Saldo 

da Gerência Anterior em execução orçamental foi de 34 471.16€ (trinta 

quatro mil quatrocentos setenta um euros e dezasseis cêntimos) com 

operações de tesouraria de 39.35€ (trinta nove euros e trinta cinco 

cêntimos). Em relação ao montante das despesas orçamentais foi de 

64 476.65€ (sessenta quatro mil quatrocentos setenta seis euros e 

sessenta cinco cêntimos) sendo deste montante despesas correntes 

42 000.49€ (quarenta dois mil e quarenta nove cêntimos) e despesas de 

capital 22 476.16€ (vinte dois mil quatrocentos setenta seis euros e 

dezasseis cêntimos), ficando com operações de tesouraria no montante 

de 317.49€ (Trezentos dezassete euros e quarenta nove cêntimos). 

Verificou-se um Saldo Gerência Seguinte de 47 668.59€ (quarenta sete 

mil seiscentos sessenta oito euros e cinquenta nove cêntimos), sendo 

deste valor 47 606.01€ (quarenta sete mil seiscentos seis euros e um 

cêntimo) o Saldo Gerência Seguinte em execução orçamental e 62.58€ 

(sessenta dois euros e cinquenta oito cêntimos) operações de tesouraria. 

O Total das receitas e despesas da prestação de contas de 2019 foi de 

112 462.73€ (cento doze mil quatrocentos sessenta dois euros e setenta 



três cêntimos. ________________________________________________ 

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. __________________________ 

 

Presidente – __________________________________________________ 

 

Secretária – __________________________________________________ 

 

Tesoureiro – __________________________________________________ 

 


