
Ata n.º 9/2020 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos trinta e um dias do mês de agosto 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 

8/2020, relativa à reunião ordinária deste órgão executivo realizada a 31 

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

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

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

trabalhos realizados no último mês, tendo-se realizado no âmbito das 

Obrigações das Delegações de Competências as seguintes intervenções: 

Corte, limpeza e manutenção em diversos caminhos municipais da 

Freguesia; Corte, limpeza e manutenção de diversos espaços verdes da 

Freguesia; Relativamente aos trabalhos diversos realizados pela Junta de 

Freguesia sob sua responsabilidade, o Senhor Presidente de Junta referiu 

que deu-se continuidade dos trabalhos na obra do Cemitério desta 

Freguesia, nomeadamente, na preparação e construção dos acessos 

envolventes aos talhões n.º5 e n.º6._______________________________ 

Em relação aos trabalhos de cooperação e/ou colaboração com outras 

entidades e ou particulares, o senhor presidente de Junta deu a conhecer 

aos restantes membros do executivo, que no corrente mês de agosto, em 

colaboração com os serviços florestais, foi efetuada uma intervenção de 

corte e limpeza do troço rural compreendido entre o Tanque de água e o 

Caminho do Brasil (Tremoçais), e que esta Junta procedeu ao corte, 

limpeza e manutenção dos jardins envolventes à Igreja de Nossa Senhora 

do Bom Despacho. ____________________________________________ 



Foi efetuada a habitual monotorização das estações rateiras distribuídas 

pelas áreas públicas da Freguesia, bem como, efetuado um registo em 

foto e vídeo a pedido da Câmara Municipal Vila do Porto, para realização 

de uma campanha de sensibilização da população, para a necessidade e 

responsabilidade do processo de desratização e limpeza das suas 

propriedades. ________________________________________________ 

No âmbito do programa Eco Freguesias 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 e entrega dos Óleos Alimentares 

usados existentes nos oleões da Praia e do café stop 2; Foi rececionado 

por esta Junta o exemplar devidamente assinado pelo Diretor Regional 

do Ambiente do acordo de colaboração entre a Secretaria do Ambiente e 

a Junta de Freguesia. Foi também rececionada a transferência com o 

montante de 3 350.00€ (três mil, trezentos e cinquenta euros), referente 

ao programa Eco Freguesia, freguesia limpa 2020; Foi elaborado o vídeo 

referente à atividade “ Caminhada ecológica”, numa grande colaboração 

do Senhor Ricardo Figueiredo Batista, tendo já sido publicado nos 

diversos meios digitais disponíveis, sob forma de reforço na 

sensibilização, educação e interiorização ambiental de toda a população._   

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 de apoio 

financeiro. No entanto foi solicitado a esta Junta de Freguesia, por parte 

do Senhor Constantino Fernandes Cerqueira, a colocação de um espelho 

parabólico para auxílio na saída da sua residência no Lugar da Praia 

Formosa; Foi simultaneamente solicitado, por parte do Senhor Filipe 

André Sousa Braga, a colocação de um espelho parabólico, no Caminho 

Velho, Lugar da Praia Formosa e também foi solicitado pelo Senhor 

Eduardo Soares Barbosa, a intenção em dar continuidade dos trabalhos 

anteriormente assumidos, relativamente à elaboração da vala de 

encaminhamento de águas residuais (Lugar do Bom Despacho).________ 

Esta Junta de Freguesia efetuou uma candidatura de apoio REACT – 

Emprego, para possível ingresso de mais um colocado ao serviço da Junta 



de Freguesia. _________________________________________________ 

Depois da analisada, pelos membros do executivo, a 2ª Revisão 

Orçamental de 2020, foi aprovada por unanimidade. _________________ 

Após esta Junta de Freguesia ter solicitado orçamentos a três empresas 

prestadoras de serviço de pinturas, para pintura das instalações do 

cemitério, da Copeira, do Parque Infantil e do Polidesportivo, foi 

rececionado por parte da mesma, duas propostas de duas dessas 

empresas prestadoras de serviços, sendo que não se obteve resposta por 

parte da terceira empresa contatada para o efeito. O orçamento 

apresentado pelo prestador João Lima, resultou no valor de 6 684.70€ 

(seis mil seiscentos oitenta quatro euros e setenta cêntimos) e o 

orçamento apresentado pelo grupo de prestadores Carlos Cabral, Carlos 

Correia e Carlos Marques, resultou no valor de 5 500.00€ (Cinco mil e 

quinhentos euros). Após a análise dos referidos orçamentos foi 

adjudicada a prestação serviço à proposta mais baixa no valor de 5 

500.00€ (Cinco mil e quinhentos euros) dos Senhores Carlos Cabral, 

Carlos Correia e Carlos Marques. _________________________________ 

O Senhor Presidente de Junta propôs que a mesa de voto fosse alterada, 

passando a ser implementada no Polivalente de Almagreira, em 

detrimento das Instalações da Copeira, ao que os restantes membros do 

executivo aprovaram por unanimidade. ___________________________ 

Esta Junta de Freguesia recebeu um requerimento para concessão de 

terreno para a construção de um jazigo tipo capela, por parte do Senhor 

José Carmo Magalhães, residente nesta Freguesia, tendo sido deliberado 

favoravelmente a concessão do terreno correspondente ao jazigo N.º 6 

da secção/ talhão N.º5. No entanto, da referida deliberação, resulta o 

processo de permuta da sepultura particular nº FF do Talhão/Secção nº2, 

concessionada pelo Sr. José do Carmo Magalhães a 29 de janeiro de 

2011, passando a referida sepultura a favor da Junta de Freguesia de 

Almagreira. __________________________________________________ 

Esta Junta de Freguesia recebeu um requerimento para concessão de 

terreno para a construção de um jazigo tipo Capela, por parte do Senhor 

Rosélio Trindade Alonso Correia dos Reis, cidadão não residente nesta 



Freguesia, não tendo sido deliberado favoravelmente a referida 

concessão do terreno, tendo em conta, que este Executivo entende que, 

nesta fase é necessário a salvaguarda de futuros processos de concessão 

de jazigos tipo capela, a cidadãos residentes na Freguesia de Almagreira, 

e que até à data estavam impedidos de o poder fazer. ________________ 

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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Tesoureiro – 
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____________________________________________________________ 

 


