
Ata n.º 12/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos vinte nove dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte um, 

pelas vinte horas reuniu em reunião ordinária a Junta de Freguesia de 

Almagreira na sede da Junta de Freguesia de Almagreira, estando 

presentes a senhora Carmélia Moura Sousa Melo, o senhor Hélder 

Fernando Moura Resendes e o senhor Pedro Miguel Rodrigues Vertentes, 

respetivamente, Presidente, Secretário e Tesoureiro do Órgão Executivo. 

____________________________________________________________ 

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

11/2021, relativa à reunião ordinária deste órgão executivo realizada a 19 

de outubro de 2021, que posta a votação, foi aprovada por unanimidade. 

____________________________________________________________ 

De seguida passando aos assuntos da ordem do dia, a Senhora Presidente 

de Junta Freguesia de Almagreira fez um 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 dos caminhos do Bento Joaquim, Brejo de Cima, Brejo de 

Baixo, Caminho do Outeiro, Canada do Picão , Caminho da Fonte da Tia 

Santos, Caminho do Bom Despacho, Caminhos Velho da Fonte João Luís 

até ao largo , Caminho da Carreira e caminho do Brasil ;________________ 

Em relação aos espaços verdes ocorreu intervenção com o corte, limpeza 

e manutenção do Jardim da Fonte João Luís, Jardim do Bom Despacho, 

Jardim da Fonte Mourato e espaço entre o Parque de Festas e o Edifício 

Polivalente. __________________________________________________ 

No âmbito do programa Eco Freguesias procedeu-se à habitual 

monotorização e controlo de resíduos depositados indevidamente junto 

aos diversos pontos de recolha existentes na Freguesia. Procedeu-se à 

separação, transporte e entrega de diversos resíduos no Centro de 



Processamento; Monitorização, limpeza e recolha dos óleos alimentares 

usados nos oleões existentes na Freguesia. _________________________ 

Relativamente aos trabalhos de âmbito diverso a serem desenvolvidos sob 

a responsabilidade da Junta de Freguesia de Almagreira continuam a ser 

desenvolvidos em bom ritmo, as obras de elaboração das instalações de 

apoio da Junta de freguesia , com trabalhos de guarnecimento das paredes 

interiores, continuação da elaboração da instalação das tubagens para a 

rede de águas , luz , e da canalização da rede de esgotos; no acesso lateral 

ao cemitério, foi instalado o portão de correr; a 20 de Outubro foram 

desmontadas as cadeiras do carrocel para manutenção e pintura que 

integram o parque infantil;_______________________________________ 

Por fim no âmbito de outros assuntos é de registar as seguintes ações: A 

24 de Setembro tinha sido recebido pelo anterior executivo um requeri-

mento da sra. Maria Eugénia Freitas, na qualidade de filha, solicitando a 

transladação de cadáver inumado do seu pai António de Freitas que se 

encontra inumado no talhão 4 Sepultura 29, a fim de ser sepultado no (T-

4 S -40), a qual o executivo desta junta deliberou favoravelmente; Ainda 

a 24 de setembro foi recebido pelo anterior executivo, outro requeri-

mento, da mesma Sra. Maria Eugénia Moura Freitas, desta vez na quali-

dade de neta da sra. Maria Eugénia Sousa e José de Bairos Moura, solici-

tando a transladação de ossadas dos referidos para a mesma sepultura (T-

4 S-40), a qual o executivo desta junta deliberou favoravelmente; A 4 de 

Outubro foi recebido pelo antigo executivo um requerimento da Sra. Ma-

ria Zenália de Sousa Rego, solicitando a permuta da sepultura nº6 do ta-

lhão 4 do qual já é titular e onde se encontram os restos mortais de Maria 

de chaves Sousa ,pela sepultura n.º JJ do talhão Nº2, onde se encontra o 

seu filho José Tiago de Sousa Teodoro , ficando a anterior novamente li-

berada e em posse da JFA., a qual o executivo desta junta deliberou favo-

ravelmente; A 6 de outubro foi recebido também pelo anterior executivo 

a requerimento da Sra. Maria José Freitas, solicitando uma sepultura nº 

1, do quartel / do talhão / secção 4, a qual o executivo desta junta não 

deliberou favoravelmente, por se tratar de uma Sra. que já possui uma 

sepultura, podendo o mesmo requerimento ser efetuado por outro fami-

liar ;20 de outubro foi recebido mail por parte da vice – presidência do 



governo regional – Direção Regional da Cooperação com o poder local, 

sob o assunto da constituição e contactos dos órgãos – formação Autár-

quica, a qual terá lugar em vila do porto nos dias 25 e 26 de Novembro em 

hora a informar no próximo mês  e foi deliberado que estariam presentes 

os seguintes membros: Carmélia Moura Sousa Melo – presidente; Pedro 

Miguel Rodrigues Vertentes, tesoureiro e Miriam Cabral atual Administra-

tiva desta Junta de Freguesia; A 21 de outubro foi solicitada à Junta de 

Freguesia de Almagreira apoio financeiro para aquisição das ofertas de 

Natal para as crianças da escola E.B.1/J.I de Almagreira, o qual o executivo 

deliberou favoravelmente o valor de 250€; A 22 de outubro foi rececio-

nado um oficio pelo ministério da administração interna guarda nacional 

republicana sob auto de noticia por contraordenação, no Âmbito da circu-

lação de animais de companhia, da Sra. Juliana Figueiredo, a qual já foi 

informada de que deverá regularizar sua situação o mais breve possível; 

A 28 de outubro e após conferencia de inventario, com as listagens facul-

tadas pela SISDIAS, a qual esteve na JFA presencialmente com o anterior 

executivo, para contagem e etiquetagem do património da freguesia, foi 

pedido por e-mail à D. Ana da SISDIAS, prorrogação de prazo  até 30 de 

outubro o qual foi concedido, para atualização  do mesmo, por ter sido 

necessário a correção de alguns artigos da copeira referente à localização 

_1_ COPEIRA (numero de inventario 5;9 e acrescentar 40 caboucas que 

não constavam na listagem) , bem como da coleção gaivota na sede , re-

ferente localização 8 _SEDE, numero168, coleção gaivota que não são 45 

volumes, mas sim 46; A 29 de outubro, enviamos e-mail à Solicitadora Su-

sana Ornelas, apresentando novo executivo e aproveitando para informar 

que um dos nossos membros, nomeadamente o Sr. Pedro Miguel Rodri-

gues Vertentes solicitará pessoalmente informação sobre o ponto de situ-

ação sobre o processo de atualização e registo de área do Cemitério; So-

bre a reunião do anterior executivo realizada na sede da JFA, falou-se na 

necessidade de fazer vedação em rede (1 metro de altura), na lateral, para 

proteger o Fitness Park, e dar privacidade à parte vizinha, a qual será in-

tegrada nos próximos trabalhos a realizar na freguesia; Ainda inserido em 

outros assuntos; Deixar referenciado em ata, os dias de gozo, no qual cada 

trabalhador tem direito a gozar: __________________________________ 

Arsénio Araújo – 7hrs (1 dia); - já gozou as 7 horas ____________________ 



Nelson Sousa –continua até à presente data com 12 horas (1,5 dias);_____ 

João Sousa – continua até à presente data com 20 hrs (2,5 dias);_________ 

Marco Sousa – 35 hrs (5 dias); já gozou 7 horas das 35 h – ficando com 28 

horas. _______________________________________________________ 

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 

Carmélia Moura Sousa Melo a redigi e que vai ser assinada por todos os 

membros presentes na reunião. __________________________________ 

 

Presidente – __________________________________________________ 

 

Secretário – __________________________________________________ 

 

Tesoureiro – __________________________________________________ 

 


