Ata n.º 11/2020
REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE
ALMAGREIRA
Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, 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.
____________________________________________________________
Aberta a reunião, procedeu-se à leitura, análise e aprovação da ata N.º
10/2020, relativa à reunião ordinária deste órgão executivo realizada a
25 de setembro de 2020, que posta a votação, foi aprovada por
unanimidade. ________________________________________________
De seguida e passando aos assuntos da ordem do dia, o Senhor
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: Efetuou-se a limpeza das vias, espaços públicos, sarjetas e
sumidouros dos diversos caminhos municipais da freguesia; Foram
desenvolvidas ações de corte, limpeza e manutenção dos espaços verdes
da freguesia; Efetuou-se o corte, limpeza e manutenção de todo o
percurso correspondente à área da freguesia de Almagreira do Trilho
Municipal “PR06 Trilho da Areia Branca”. Em relação aos trabalhos da
responsabilidade desta Junta de Freguesia, o Senhor Presidente de Junta
realçou a continuação dos trabalhos no Cemitério Paroquial de N. Sra. da
Paz, nomeadamente, os trabalhos de manutenção e pintura das
instalações do mesmo, bem como a manutenção dos 4 talhões;
Reparação e pintura das instalações da Copeira, Parque Infantil, WC’s
públicos; Intervenção de corte e manutenção dos espaços verdes
envolventes ao edifício Polivalente; Substituição de estrutura de fixação
de placa toponímica da Rua do Congro; ___________________________

Em relação aos trabalhos de cooperação/colaboração com outras
entidades e ou particulares, o senhor Presidente de Junta deu a conhecer
aos restantes membros do executivo que no corrente mês de outubro,
esta Junta colaborou com o corte, limpeza e manutenção dos jardins
envolventes à Igreja de Nossa Sra. do Bom Despacho; Colaboração com o
Munícipe Fernando Martinho de Bairos Sousa no apoio para
encaminhamento de vegetação, proveniente da intervenção no caminho
das Courelas e no qual o Sr. Fernando aproveitou a conjugação dos
nossos meios para intervencionar a estrema da sua propriedade com o
Caminho Municipal. ___________________________________________
No âmbito do programa Eco Freguesias procedeu-se ao
acompanhamento e monitorização dos pontos de recolha seletiva de
resíduos, com a recolha, encaminhamento e entrega de resíduos
diversificados em CPR; Foi efetuada a intervenção de corte, limpeza e
manutenção da linha de água e respetivas margens da Ribeira das
Courelas, inscrita no programa “A Minha Ribeira”. ___________________
Em relação aos pedidos de apoio recebidos no corrente mês, novamente
o Senhor Presidente de Junta deu a conhecer que durante este período,
esta Junta de Freguesia recebeu um pedido de apoio por parte da Escola
EB1/JI de Almagreira, para a aquisição das prendas de Natal ao que este
executivo aprovou por unanimidade conceder o apoio monetário no
valor de 250€ (Duzentos cinquenta euros). Em termos de pedidos de
apoio não monetários, foi solicitado o empréstimo de panelas, caboucas
e conchas por parte do estabelecimento comercial A Moagem;
solicitação de material (cimento e inertes) por parte do munícipe Manuel
Eduardo Pacheco, para betonagem do passeio de acesso na traseira da
habitação da sua companheira, sita no lugar do Brejo de Cima; E um
pedido de apoio por parte da Associação “Plantar uma árvore”, para
cedência da cozinha das instalações da Copeira, para confeção das suas
refeições, durante o decorrer do Campo Voluntariado que irá acontecer
de 5 a 13 de novembro. ________________________________________
Senhor Presidente de Junta referiu que em relação à candidatura PROSA,
esta foi aprovada com a colocação de um utente, estando neste
momento a aguardar a seleção do utente pretendido por parte do

Executivo de Junta. ____________________________________________
Senhor Presidente de Junta deu a conhecer a proposta de orçamento por
parte do Sr. Luís Saraiva, para a adjudicação do levantamento topográfico
necessário para a regularização de áreas e respetivas cadernetas
prediais, referentes à área total do Cemitério Paroquial Nossa Sra. da
Paz, que após analisada pelo executivo a proposta em questão foi
aprovada por unanimidade. _____________________________________
Nos outros assuntos em que o Senhor Presidente de Junta colocou os
membros do executivo a par, como a sua presença numa sessão de
esclarecimento pelo Secretario Regional do Mar, Ciência e Tecnologia no
Museu de Santa Maria, sobre o ponto situação do SpacePort; Esta Junta
de Freguesia já rececionou a proposta dos equipamentos decorativos da
iluminação de natal, cedidos pelo Município de Vila do Porto a todas as
freguesias; Que reuniu com a Comissão de Festas de Almagreira para
apresentação da intenção do Município em elaborar pequenos eventos
integrados no Fórum da Cultura que deverão acontecer em todas as
freguesias; Que em colaboração com o Município de Vila do Porto
participou na Rádio Asas do Atlântico com o testemunho referente à
relação dos idosos com a Junta de Freguesia e vice-versa; Que procedeu
à conclusão do processo referente à permuta e concessão do Jazigo tipo
capela n.º6 pertencente ao Sr. José do Carmo Magalhães; E que entregou
o relatório trimestral dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do acordo
plurianual das Delegações Competências com o Município de Vila do
Porto. _______________________________________________________
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 – __________________________________________________

