
Ata n.º 5/2019 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 
ALMAGREIRA 

 

Aos trinta um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, 
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, 

O Senhor Presidente de Junta Freguesia de Almagreira deu início à 
reunião fazendo um ponto de situação dos trabalhos realizados no 
último mês tendo-se realizado no âmbito das Obrigações das 
Delegações de Competências o corte, limpeza, remoção de vegetação 
em vários caminhos da freguesia bem como corte, limpeza de 
vegetação nas envolventes ao recinto escolar e dos “Mata Mouras” na 
casa das covas. Intervenção no parque infantil, nos espaços verdes do 
Edifício Polivalente e na envolvência do parque de festas com corte, 
limpeza e remoção de vegetação. Também se procedeu à limpeza do 
cemitério desta Freguesia. 

Conclusão a vinte nove de maio da construção dos muros nas zonas 
de alargamento do caminho Brejo de Cima, ficando a aguardar a 
câmara municipal proceder ao acabamento do piso com a betonagem 
do mesmo. 

No corrente mês esta Junta de Freguesia recolheu resíduos ferrosos e 
procedeu á sua entrega no centro processamento de resíduos. 

Também durante o corrente mês, esta Junta de Freguesia realizou a 
9º monitorização das estações rateiras distribuídas pela Freguesia. 



O Senhor Presidente deu a conhecer que esteve presente, na ilha do 
Pico, na cerimónia de entrega do prémio de excelência, referente ao 
projeto Eco Freguesias de 2018, sendo o referido prémio no montante 
de 500.00€ (quinhentos euros). Também esta Junta Freguesia levou a 
cabo a primeira intervenção dos “Suspeitos do Costume” a vinte de 
maio, no lugar da Praia Formosa, atividade incorporada nos 
Programas “Eco freguesia Freguesia Limpa 2019”, “Açores entre 
Mares” e “Bandeira Azul da Europa”, De referir que de seguida 
hasteou-se a bandeira de eco freguesia 2018 na sede desta Junta de 
Freguesia. O Senhor Presidente também informou que a Diretora do 
Parque Natural da Ilha de Santa Maria deu a conhecer as fichas de 
caraterização dos focos a intervir nesta Freguesia, ao abrigo do 
projeto eco freguesias 2019. Estes focos foram identificados no 
Farroupo e no lugar das Covas. 

A Candidatura ao PROSA realizada em Fevereiro, que deveria ter 
início a 02 Maio foi adiada para o dia 15 de Maio. 

Esta Junta de Freguesia realizou 2 ações de campanha para 
vacinação de canídeos e gatideos, não tendo superado as 
espectativas desta Junta Freguesia, dada a fraca adesão por parte da 
população. 

O Senhor Presidente deu a conhecer que o projeto “Tipo” para a 
construção de jazigos a implementar no Cemitério de N. Sra. Da Paz 
está concluído, podendo já ser entregue na Câmara Municipal. 

Os membros do executivo analisaram e aprovaram por unanimidade a 
2º Revisão Orçamental de 2019. 

E por fim, os membros do executivo elaboram, analisaram, e 
aprovaram por unanimidade um voto de louvor a João Paulo Freitas, 
anexando o referido voto de louvor à presente ata. 

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 —  

 


