
ATA Nº 3/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA DE ALMAGREIRA 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano dois mil e vinte e um, 

pelas vinte horas e quarenta minutos, reuniu-se em sessão ordinária a 

Assembleia de Junta de Freguesia de Almagreira estando presentes os 

seguintes membros; A Srª Sandra de Fátima Soares de Braga e o Sr. Flávio 

André Freitas Sousa, respetivamente Presidente e Primeiro Secretário da 

Assembleia de freguesia, esteve ausente na referida reunião o Segundo 

secretário Filipe André Sousa Braga._____________________________ 

Também estiveram presentes os Vogais; Srª Ana Maria de Braga Freitas 

Almada, o Sr. Francisco Manuel Braga Maciel, o Sr. João Paulo Gonçalo 

Freitas e a Srª Sara Cabral Freitas.______________________________ 

Estiveram igualmente presentes a Srª Carmélia Moura Sousa Melo, o Sr. 

Hélder Fernando Moura Resendes e o Senhor Pedro Miguel Rodrigues 

Vertentes, respetivamente Presidente, Secretário e Tesoureiro da Junta de 

Freguesia de Almagreira.________________________________________ 

Pela Presidente da Assembleia foi aberta a sessão.___________________ 

No Período antes da Ordem do Dia por intervenção do Presidente da 

Assembleia foram dirigidos alguns esclarecimentos relativamente aos 

aspetos relacionados com o funcionamento das reuniões de Assembleia, 

nomeadamente, elaboração e aprovação de Atas, e atribuição das senhas 

de presença.__________________________________________________ 

Tomando a palavra a Sra. Ana Maria de Braga Freitas Almada, foi feita 

uma chamada de atenção para o prazo de entrega da documentação 

relativa á ordem de trabalhos, que não foi entregue no prazo estipulado 

pela lei nº2 art 53 RJAL, ou seja, no mínimo dois dias úteis antes da 

reunião, e a mesma foi entregue no dia vinte e quatro de Dezembro de 

dois mil e vinte e um. 



Em relação a atribuição das senhas de presença, a Srª Ana Maria de Braga 

Freitas Almada decidiu abdicar das mesmas em função de uma instituição. 

Não havendo mais considerações por parte dos membros da Assembleia 

sobre a intervenção do Presidente da Assembleia deu-se inicio á Ordem 

de Trabalhos._________________________________________________ 

 

Ponto 1 – Informação escrita da Presidente da Junta, acerca da atividade 

de Junta Desenvolvida;__________________________________________ 

 

Relativamente a este ponto, foi feita uma observação pela Srª Ana Maria 

de Braga Freitas Almada de que não foi entregue nenhuma documentação 

para análise do mesmo. 

Por intervenção da Presidente de Junta, foram elencadas as principais 

atividades realizadas pela Junta de Freguesia nomeadamente, dar 

continuidade á execução do armazém da Junta de Freguesia, limpeza de 

caminhos, aquedutos e sumidouros, manutenção do parque infantil e 

limpeza da copeira._____________________________________________ 

De seguida tomou da palavra o Sr. Francisco Maciel solicitando 

esclarecimento relativamente á limpeza dos caminhos e qual a sua 

prioridade de intervenção._______________________________________ 

Em  resposta o membro do executivo Hélder Resendes, enumerou quais 

os caminhos intervencionados e esclareceu a questão relativamente á 

prioridade da intervenção dos mesmos.____________________________ 

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia 

relativamente ao Ponto 1 foi dado seguimento á ordem de trabalhos_____ 

Ponto 2 – Análise e deliberação da 1ª Revisão do Plano e Orçamento para 

o ano de 2022;________________________________________________ 

Por intervenção da Presidente de Junta, foram abordadas as principais 

rúbricas de receita e despesa do Plano e Orçamento em análise.________ 

Por intervenção do Sr. Francisco Maciel, foi solicitado esclarecimento 

acerca da limpeza de ribeiras e o facto de não fazer parte do Plano 

apresentado, manifestando também a sua preocupação relativamente a 



este assunto devido aos problemas que poderão ser causados pela 

obstrução das linhas de água.____________________________________ 

Em resposta o executivo referiu quais as responsabilidades da Junta de 

Freguesia face a estas intervenções, e esclareceu algumas outras dúvidas 

acerca deste assunto.___________________________________________ 

Não havendo mais intervenções por parte dos Membros da Assembleia 

presentes, o Plano e Orçamento para o ano de 2022 foi submetido a 

votação, sendo o mesmo aprovado por maioria com cinco votos a favor e 

uma abstenção por parte do Sr. Francisco Maciel, tendo sido justificada 

pela falta de clareza no Plano apresentado, e pelo facto de não estar 

incluído no plano a desobstrução das linhas de água.__________________ 

Ponto 3 – Outros assuntos de interesse para a Freguesia.______________ 

Por intervenção da Presidente de Junta, foi apresentado o Plano de 

Atividades para 2022, nomeadamente na área da Proteção do Meio 

Ambiente e Conservação da Natureza no qual se engloba, proceder á 

Recolha de Resíduos em espaços Públicos, Limpeza e Manutenção de 

Ribeiras e Operações de Conservação da Natureza; Na área da Cultura foi 

referida a Festa de Natal com os idosos da Freguesia e o Apoio a 

Instituições Sem Fins Lucrativos; Na área de Desporto e Lazer foi feita 

referência ao Dia da Freguesia, tema ao qual foi dado enfâse por parte dos 

membros da Assembleia dado ser uma celebração importante para a 

Freguesia e seus habitantes._____________________________________ 

 

Apresentado o Plano de Atividades para 2022, a Srª Ana Maria de Braga 

Freitas Almada referiu que este se apresentava incompleto, devido á 

informação sobre as atividades não ser mais concreta. 

 

Antes de dar por encerrada a sessão tomou da palavra a Srª Ana Maria de 

Braga Freitas Almada que apresentou um voto de protesto pela bancada 

do Partido Socialista dirigido á Presidente da Assembleia de Freguesia que 

será anexado a esta Ata e ao qual passo a transcrever: 

“ A bancada do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia de 

Almagreira vem, por este meio, apresentar um voto de protesto, 

relativamente á tomada de decisão unilateral dos elementos da Bancada 



do Partido Social Democrata, no que se refere á correção da ata da 

tomada de posse do passado dia catorze de Outubro, sem consulta prévia 

desta bancada.________________________________________________ 

Não obstante, a situação ter ficado regularizada após o entendimento 

entre os elementos dos dois partidos, pretende-se que fique registado em 

ata o nosso desagrado, como também a obrigatoriedade de rubricar todas 

as folhas e assinatura na última página da ata, de todos os deputados 

presentes em qualquer reunião de Assembleia.” 

 

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da 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 redigida por 

mim, Flávio André Freitas Sousa como Primeiro Secretário, e será assinada 

por mim e pela Presidente da Assembleia Sandra de Fátima Soares de 

Braga._______________________________________________________ 

 

  

 

_______________________________________________________ 

Sandra de Fátima Soares de Braga 

 

 

 _______________________________________________________ 

Flávio André Freitas Sousa 

 


