
Ata n.º 12/2020 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 

11/2020, relativa à reunião ordinária deste órgão executivo realizada a 

28 de outubro de 2020, que posta a votação, foi aprovada por 

unanimidade. ________________________________________________ 

De seguida 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 

intervenção de limpeza e manutenção habitual pelo circuito 

correspondente aos caminhos municipais da Freguesia, nomeadamente 

o Caminho Velho da Praia e Brejo de Baixo; Foram desenvolvidas as 

ações de corte, limpeza e manutenção dos jardins envolventes ao Parque 

Infantil, Polidesportivo, ao recinto envolvente ao Parque de Festas, bem 

como de toda a envolvente ao recinto escolar da EB1/JI de Almagreira; 

Efetuou-se o corte e remoção de árvores que se encontravam a obstruir a 

passagem pelo Trilho Municipal “PR06 Trilho da Areia Branca”. Em 

relação aos trabalhos da responsabilidade desta Junta de Freguesia 

nomeadamente na manutenção e salvaguarda do património histórico 

da Freguesia de Almagreira, foi efetuada uma recuperação, preservação 

e valorização da Fonte Rainha no Lugar do Farroupo. Foi realizado um 

melhoramento no acesso à respetiva fonte criando-se condições 

adequadas para a segurança de quem a queira visitar com a elaboração 

de patamares, colocação de inertes nos mesmos e colocação de corrimão 



de apoio e segurança em todo o acesso. Foi desenvolvida uma forte 

intervenção de limpeza em toda a sua envolvência com o corte e 

remoção de árvores e toda a vegetação, colocação de inertes no piso 

envolvente, reparação estrutural da fonte, recuperação do empedrado 

em redor da mesma, intervenção de isolamento e pintura da referida 

fonte. Foram elaborados bancos e mesa de madeira, bem como a 

construção de uma churrasqueira com grelha e implementação de 

recipientes para deposição de resíduos. Foi solicitado um levantamento 

histórico do local, tendo o mesmo sido gentilmente cedido pelo 

Professor José de Andrade Melo, a quem agradecemos pela pronta 

disponibilidade e colaboração. Esta Junta de Freguesia também procedeu 

à manutenção e preservação e valorização do fontanário “Fonte Nova”, 

com a elaboração de empedrado no acesso ao bebedouro, instalação de 

uma proteção em madeira na retaguarda do mesmo, intervenção de 

recuperação e pintura de todo o fontanário. Por fim também procedeu à 

intervenção de manutenção e pintura da Fonte no Caminho do Farroupo, 

localizada junto à casa do Sr. Eugénio Gabriel; Procedeu-se a trabalhos de 

pintura da estrutura metálica da árvore e iluminação de natal. ________ 

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 

novembro esta Junta colaborou com o corte, limpeza e manutenção dos 

jardins envolventes à Igreja de Nossa Sra. do Bom Despacho; Precedeu à 

colocação de betão para retificação de algumas covas existentes no 

pavimento da Canada do Picão, Colocação de inertes para retificação de 

covas existentes no Caminho da Larache; Por solicitação do Munícipe 

Damas Ramos, em resultado da sua incapacidade física, foi efetuada uma 

intervenção de corte e limpeza de vegetação em toda a área exterior 

envolvente à sua moradia. Da referida intervenção, resultou 

simultaneamente, a recolha, separação e entrega em CPR de uma 

elevada quantidade de resíduos diversos; Por fim realizou-se a 

monotorização das Estações Rateiras distribuídas pelos espaços públicos 

da freguesia. _________________________________________________ 



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; Elaboração e entrega pelos estabelecimentos 

comerciais e espaços públicos da freguesia dos habituais panfletos para 

sensibilização e educação dos nossos Munícipes; Recolha de óleos 

usados nos dois oleões da Freguesia, tendo sido recolhido 27 

embalagens e 50 litros de óleo. __________________________________ 

Após a análise do Plano e orçamento para 2021 no valor de 82 479,00 € 

(oitenta dois mil quatrocentos setenta nove euros) quer na receita, quer 

na despesa, o executivo aprovou por unanimidade o referido Plano e 

orçamento para 2021. __________________________________________ 

O Executivo procedeu à análise da proposta de atualização da tabela 

geral de taxas concretamente na introdução das taxas a aplicar em 

“Averbamentos em alvarás de concessão de terreno” no que concerne à 

transferência por óbito dos respetivos titulares. Esta atualização da 

tabela geral de taxas foi aprovada por unanimidade pelos membros do 

executivo desta Junta de Freguesia. _______________________________ 

Em relação aos pedidos de apoio financeiros/ logísticos recebidos no 

corrente mês, o Senhor Presidente de Junta deu a conhecer que durante 

este período reuniu na sede desta Junta de Freguesia a pedido da Sra. 

Catarina Âmbar para apresentação do Projeto “A Magia das 9 Ilhas”, da 

qual é responsável. Em resultado do referido projeto, foi questionada a 

nossa possível disponibilidade para apoiar a aquisição dos livros para os 

alunos da Escola de Almagreira, tendo sido solicitado um orçamento do 

respetivo valor em questão; Solicitação de apoio para a colocação de 

inertes no acesso à Fonte Rainha no lugar do Farroupo, em colaboração 

com a prova de BTT que irá decorrer no final do corrente mês, tendo sido 

desenvolvimento um trabalho no melhoramento do respetivo acesso 

como já foi descrito no início desta ata; Solicitação de apoio por parte da 

Munícipe Maria Santo Cristo, na cedência de 5 sacos de cimento para 

obras de reparação nos esgotos da sua moradia no Lugar das Courelas; 

Solicitação por parte do Agrupamento Escuteiros, para utilização da 

cozinha da copeira na noite de 21 e manhã de 22 novembro; Pedido de 



apoio solicitado por parte da empresa Paraíso Radical Lda, para 

realização da 3ª Prova da Taça de DHI de Santa Maria, a decorrer no dia 

29 de novembro a terminar no fontanário. Tendo sido aprovado por 

unanimidade pelo executivo o apoio financeiro de 150.00€ (centos 

cinquenta euros) à referida empresa; Solicitação por parte de um 

Munícipe residente na Praia Formosa, para verificação de possível 

implementação de uma proteção junto à lateral do caminho que 

percorre a lateral da Ribeira da Praia; Solicitação por parte do Sr. Luís 

Mesquita, para substituição de um espelho parabólico no caminho Velho 

da Praia. _____________________________________________________  

Senhor Presidente de Junta referiu que em relação aos programas 

ocupacionais o ocupado Nelson Sousa vai iniciar o período de descanso 

tendo terminado 1 ano do programa PROSA tendo sido solicitado a sua 

prorrogação por mais 6 meses; Rececionamos a deliberação favorável 

para colocação de um elemento na candidatura SEI efetuada. _________ 

No âmbito da apresentação em formato digital por parte da 

GESAUTARQUIA de um pacote de serviços diversos de âmbito autárquico 

e respetiva proposta de orçamento, sendo que na referida apresentação 

estiveram presentes os três membros do executivo e que depois da 

mesma proposta ter sido analisada pelos referidos membros foi decidido 

que a mesma não seria aprovada. ________________________________ 

Outros assuntos em que o Senhor Presidente de Junta colocou os 

membros do executivo a par, como em resultado de não ter tido resposta 

por parte da CMVP à nossa solicitação, foi comunicado à comissão de 

festas 2021 de almagreira a não realização do convívio de São Martinho; 

Foi adquirido um antivírus fornecido pela empresa SISDIAS com licença 

anual no valor de 33.39€ (trinta três euros e trinta nove cêntimos); Foi 

feito contato com o Presidente da CMVP, para analisar situação de 

pavimentação do acesso junto à casa do Sr. Fernando no Lugar das 

Courelas. Do referido contato, resultou o compromisso da CMVP em 

avançar sob nossa coordenação e parceria com a respetiva intervenção; 

O senhor Presidente de Junta reuniu na Santa Casa de Vila do Porto, a 

pedido do Sr. Provedor, para abordar e manifestar a colaboração com as 

juntas de Freguesias de Almagreira, São Pedro e Santa Bárbara, tendo em 



vista a implementação de um ATL em Almagreira ou São Pedro; Também 

reuniu com a Dra. Cristina Almada (RH-ISSA) para análise da situação de 

carência habitacional de Sr. Damas Nicolau Ramos, situação reportada 

por esta Junta de Freguesia no mês de janeiro do corrente ano, e que até 

à data, não se tendo verificado qualquer desenvolvimento e por 

considerar efetivamente importante o acompanhamento destes casos 

mais vulneráveis, foi de novo despoletado por esta Junta de Freguesia, 

pedido de intervenção junto da responsável pela secretaria da habitação 

(Dra. Cristina Almada), dessa reunião resultou a visita à residência do Sr. 

Damas Ramos em acompanhamento da Dra. Cristina Almada, para 

verificação da situação levantada. ________________________________ 

Foi definido pelos membros do executivo que à semelhança do ano 

passado, não serão efetuados e entregues postais de natal físicos, será 

disponibilizado em formato digital e publicados nas plataformas 

disponíveis através do nosso site e página Facebook. Também foi 

definido não se realizar o jantar convívio de natal com os nossos 

colaboradores sendo este substituído pela entrega de um cabaz de natal 

a cada um dos mesmos. Por fim definiu-se que este ano também não se 

poderá realizar o almoço convívio de natal com os nossos idosos da 

Freguesia devido à situação atual do CVID 19, no entanto o executivo 

entendeu que irá entregar uma lembrança a cada um dos nossos idosos._  

Por fim, após a receção de um requerimento para concessão de 

sepultura perpétua, um por parte da Sra. Irene de Jesus Andrade 

referente ao covato N.º FF da secção/talhão N.º 2 e um requerimento 

para a concessão de um jazigo tipo capela por parte do senhor Sérgio 

Carvalho referente ao jazigo n.º8 do quartel nº5, o executivo aprovou 

por unanimidade a concessão da sepultura e jazigo acima referidos. ____  

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 – __________________________________________________ 

 


