
Ata n.º 13/2018 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 
ALMAGREIRA 

 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, 
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. 

Também esteve presente o senhor Luís Arruda. 

Aberta a reunião, 

Após uma análise prévia, os membros do órgão executivo procederam 
à votação do plano e orçamento para o ano de 2019 no valor de 71 
658.00€ (setenta um mil seiscentos cinquenta oito euros), tendo sido 
este aprovado por unanimidade. 

De seguida o Senhor Presidente de Junta informou aos restantes 
membros do executivo os trabalhos realizados no último mês, tendo 
esta Junta de Freguesia, na vertente das delegações de 
competências, procedido à limpeza do Jardim da Fonte João Luís e 
aplicação de herbicida em diversos Caminhos; Corte de vegetação e 
limpeza do recinto parque infantil e sua envolvente; Corte de 
vegetação e limpeza de bermas no Caminho dos Barreiros; Corte de 
vegetação e limpeza dos jardins do Edifício Polivalente, do Parque de 
Festas e sua envolvente, do Caminho da Fonte, do Caminho Velho e 
do Caminho da Laracha; Colocação de betão em covas mais 
acentuadas no caminho do Brejo de Cima; Desobstrução de 
aquedutos com a intervenção de máquina JCB da Câmara Municipal; 
Intervenção no caminho de acesso junto à habitação do Senhor 
Fernando Sousa com a colocação de areão; 

Referente aos trabalhos realizados ao abrigo da candidatura ao 
programa Ecofreguesia, o Senhor Presidente de Junta informou que 



procedeu-se à elaboração de panfletos para a sensibilização da 
população para o tratamento, separação e encaminhamento de 
resíduos. Também esta Junta de Freguesia se tornou num ponto 
recetor de pilhas usadas, a pedido do Parque Natural de Santa Maria 
à semelhança do que já acontece com a Câmara Municipal de Vila do 
Porto. 

Esta Junta de Freguesia em colaboração com a Câmara Municipal 
procedeu ao início da campanha de desratização 2018 com a 
colocação de estações rateiras pelos espaços públicos da Freguesia e 
sua monitorização. 

Também em conjunto com a Câmara Municipal esta Junta de 
Freguesia procedeu ao início dos trabalhos de construção do muro de 
suporte à habitação da Sra. Maria de Braga Reis no Farroupo e por 
fim procedeu-se à colocação de areão no caminho que liga o Brejo do 
Meio ao Brejo de Cima, mais uma vez em colaboração com a Câmara 
Municipal de Vila do Porto. 

O Senhor Presidente de Junta durante este último mês esteve reunido 
com a vereadora da Cultura para a colocação de placa indicadora no 
acesso ao Moinho da Carreira; com a Câmara Municipal na reunião 
preparatória da campanha de desratização 2018 e esteve presente no 
fórum ao abrigo do aniversário do Parque Natural. 

Esta Junta de Freguesia elaborou uma declaração de compromisso na 
realização de obras nas sepulturas particulares para salvaguarda da 
organização e do espaço existente. Também esteve reunida com o 
Senhor João Paulo Freitas para apresentação do Crockie/esboço 
realizado para as obras de alargamento do Cemitério Paroquial de N. 
Sra. Da Paz. 

Esta Junta de Freguesia procedeu à construção de estrutura metálica 
para elaboração de capota para a carrinha de serviço. 

Esta Junta de Freguesia irá realizar a Festa de Natal para seus idosos 
a 16 de Dezembro tendo por isso já iniciado a sua organização com a 
elaboração dos convites e aquisição dos brindes de Natal. 

O Senhor Presidente contatou com a proprietária dos terrenos no 
Caminho Velho da Fonte João Luís e procedeu ao envio, por correio 
eletrónico, do registo fotográfico, alertando para o perigo existente aos 
utilizadores do referido Caminho e alertou ser da responsabilidade da 



proprietária a manutenção e reparação dos muros de suporte aos 
referidos terrenos. 

Esta Junta de Freguesia recebeu por parte da Escola Primária desta 
Freguesia um pedido de apoio para a aquisição das prendas de Natal, 
ao que o executivo deliberou por unanimidade apoiar no montante de 
200.00€ (duzentos euros). 

Esta Junta de Freguesia recebeu por parte do Grupo Finalistas um 
pedido de apoio para a sua viagem de finalistas de 2019, ao que o 
executivo deliberou por unanimidade não conceder qualquer apoio. 

Esta Junta de Freguesia recebeu por parte do Clube Desportivo 
Escolar um pedido de apoio para a realização de dois projetos com 
atletas dos escalões de minis e juvenis, ao que o executivo deliberou 
por maioria não conceder qualquer apoio, em resultado de estar 
previsto o agendamento de uma reunião com o coordenador da 
AVISMA, no sentido de verificarmos a possibilidade de apoiar esta 
modalidade. 

Esta Junta de Freguesia recebeu por parte do Núcleo do SCP da Ilha 
de Santa Maria um pedido de apoio em resultado do seu Plano Anual 
de Atividades, ao que o executivo deliberou por unanimidade não 
conceder qualquer apoio. 

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 —  

 


