
ACTA N.º 1/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALMAGREIRA  

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, 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 Elmano Miguel Sousa Freitas e a senhora Sónia Patrícia Andrade Pereira Freitas. Na 

referida reunião esteve ausente o Vogal senhor Luís Filipe Resendes Arruda. ________________ 

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 maioria com a abstenção do 

membro Elmano Freitas. _________________________________________________________ 

No período Antes da Ordem do Dia, por intervenção do Presidente de Assembleia, foi prestada 

a informação relativa à renúncia de mandato apresentada pelo anterior membro de Assembleia, 

o Sr. António José Figueiredo Costa, tornada pública pela publicação do respetivo edital. Em 

substituição do renunciante foi convocado o novo membro de Assembleia, o Sr. Elmano Freitas, 

ao qual foram dadas as respetivas boas-vindas. _______________________________________ 

Não havendo mais intervenções no respetivo período, deu-se início à Ordem de Trabalhos. _____ 

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

última Sessão Ordinária de Assembleia de Freguesia. ___________________________________ 

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

pela Junta, com a prévia entrega de relatório de atividades com a informação escrita a todos os 

membros de Assembleia. Do respetivo documento, o Presidente de Junta destacou a 

intervenção de melhoramento e manutenção dos abrigos de passageiros existentes na freguesia, 

em colaboração com a delegação da Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações, e 

a atribuição uma vez mais, do galardão Eco Freguesia, Freguesia Limpa 2020, destacando a 

entrega, no último ano, de 25,5 toneladas de resíduos no CPR, recolhidos por parte dos serviços 

da junta. Na sua intervenção realçou igualmente as atividades de educação e sensibilização 

ambiental, realizadas no âmbito da Campanha “Açores Entre Mares 2021” e no Programa Eco 

freguesia, Freguesia Limpa 2021, nomeadamente ao abrigo do projeto “Costa Limpa”. Ainda 

sobre o assunto, o Presidente Marco Carvalho manifestou o agradecimento e reconhecimento 

do Executivo de junta pela pronta disponibilidade e colaboração da comunidade escolar da 



EB1/JI de Almagreira, do Município de Vila do Porto e do Parque Natural de Ilha, contribuindo 

em larga medida, para o sucesso das atividades ambientais realizadas. _____________________ 

No âmbito da estratégia de combate de roedores, o Presidente de Junta destacou ainda a 

cedência de rodenticida pela Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, 

através dos Serviços Agrícolas locais, para respetiva distribuição pelas Juntas de Freguesia e 

posterior distribuição à toda a população interessada. _________________________________ 

No seguimento da sua intervenção, o Presidente Marco Carvalho salientou a intervenção de 

recuperação da “Fonte das Courelas” e o sucesso da operação CENSOS2021, coordenada na 

freguesia pela Secretária de Junta Sra. Sandra Resendes. ________________________________ 

A finalizar a sua intervenção, o Presidente fez ainda referência ao importante e moroso processo 

administrativo que está a decorrer, com o objetivo de informatizar todos os dados e respetivos 

registos relacionados com a gestão do Cemitério da Freguesia. ___________________________ 

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 2020. _____________________ 

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

Conta de Gerência 2020. No que respeita à Receita o Presidente referiu que foram arrecadadas 

no ano de 2020 um montante total de 137.926,66 euros, de um total previsto de 138.407,01 

euros cuja composição é de (58,23%) de receitas correntes e (41,77%) de receitas de capital, 

correspondendo a uma execução superior ao orçamento inicial no total de 62.658,66 euros. No 

que respeita às Despesas totais, as mesmas ascenderam a 83.970,89 euros de um total previsto 

de 138.407,01 euros correspondendo a uma execução superior ao orçamento inicial previsto de 

75.268,00 euros. Do total de despesas ocorridas no ano de 2020, 52,10% referem-se a despesas 

correntes e 47,90% a despesas de capital traduzindo-se respetivamente em 43.746,44 euros e 

40.224,45 euros. Relativamente ao saldo a transitar para a gerência seguinte, o mesmo ascende 

a 53.955,77 euros, sendo que o saldo orçamental do ano é de 53.955,77 euros, uma vez que foi 

incorporado o saldo orçamental da gerência anterior no montante de 47.606,01 euros. Por 

último o Presidente salientou que a Junta de Freguesia de Almagreira cumpriu assim, durante o 

ano de 2020 os princípios e regras orçamentais consagrados na Lei do Enquadramento 

Orçamental (Lei n.º 151/2015 de 11 de setembro). _____________________________________ 

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

votação a Conta de Gerência do ano de 2020, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade, 

com seis votos a favor. ___________________________________________________________ 

Ponto 3 – Análise e deliberação da 1ª Revisão do Plano e Orçamento para o ano de 2021. ______ 



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

primeira revisão do plano e orçamento do corrente ano, em concreto pela transição do 

montante de 2020 para 2021, cuja respetiva distribuição foi efetuada por reforço em diversas 

rubricas da Despesa Corrente e por ação da alteração das verbas afetas à requalificação do 

Parque Infantil, requalificação do Polidesportivo, aquisição de equipamento informático, 

construção de instalações de apoio aos serviços da Junta e pela requalificação e manutenção de 

caminhos, inseridas no âmbito da aquisição de bens de Capital. ___________________________ 

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

votação a primeira revisão do Plano e Orçamento para o ano de 2021, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade, com seis votos a favor. ____________________________________ 

Ponto 4 – Análise e deliberação sobre Ato Justificativo com base no Usucapião. ______________ 

Por intervenção do Presidente Marco Carvalho, os membros de assembleia foram esclarecidos 

relativamente ao processo de regularização do registo predial da parcela primitiva do Cemitério 

da freguesia. Por ausência de documentação relativa à cedência da respetiva área e por forma a 

regularizar todo o seu registo, mediante a legislação em vigor, foi necessário recorrer à figura 

legal do “Usucapião”. Embora não se trate de um assunto de competência e deliberação direta 

da Assembleia de Freguesia, pela sua importância entendeu o executivo de Junta auscultar os 

membros de Assembleia. _________________________________________________________ 

Por intervenção do Presidente de Assembleia Hélvio Braga, e mesmo não sendo matéria de 

deliberação direta por parte da Assembleia de Freguesia, foram questionados todos os 

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

a existência de eventuais impedimentos ou objeções relativamente ao processo de regularização 

do registo predial da parcela primitiva do Cemitério da freguesia, pela figura legal do 

“Usucapião”. Nada havendo em contrário, foi registada unanimidade da concordância dos 

membros de assembleia no prosseguimento do respetivo processo de registo. ______________ 

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

Por intervenção do membro de Assembleia Eduardo Moura, foi questionado ao Executivo de 

Junta o ponto de situação relativamente à manutenção do estado de conservação do Caminho 

do Farroupo. Em resposta ao questionado, 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 em breve seriam iniciados profundos trabalhos de manutenção, 

a executar pelos Serviços Florestais de Ilha, na respetiva via. _____________________________ 

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.________________________________________________________________________ 

    

 

 

_________________________________________  

  

_________________________________________  

 

 

_________________________________________  

 

 

 

 

 

Almagreira, 9 de junho de 2021 


