
Ata n.º 1/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro 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 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 

13/2020, relativa à reunião ordinária deste órgão executivo realizada a 29 

de dezembro 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: Limpeza de 

valetas e aquedutos por diversos caminhos municipais (Caminho Velho da 

Praia Formosa e respetiva marginal, Caminho da  Carreira, Caminho do 

Bom Despacho Velho e Caminho dos Barreiros) em resultado das chuvas 

que se fizeram sentir; Como consequência da queda de diversas árvores 

que originaram a obstrução de algumas vias municipais, precedeu-se ao 

corte e remoção das mesmas, repondo a segurança para os utilizadores; 

Intervenção de corte e limpeza do Caminho do Brejo de Cima; Reposição 

do sinal vertical no Caminho da Rocha junto à saída do Caminho Regional 

da Graça; Corte e limpeza do troço compreendido entre a estrada dos 

Picos e o Pico Alto em resultado da queda de vegetação, referente ao trilho 

Areia Branca; _________________________________________________ 

Em relação aos trabalhos da responsabilidade desta Junta de Freguesia, a 

mesma procedeu à remoção de toda a ornamentação natalícia do Parque 

de Festas; Procedeu à pintura interior das instalações da Copeira; 

Procedeu à intervenção de melhoramento e conservação da paragem de 



autocarro localizada no centro da freguesia. Esta intervenção resulta por 

solicitação da JFA em colaboração com a SRTTE, sendo intervencionada 

estruturalmente com aumento das paredes laterais, implementação de 

novo acento, substituição de armação e telha, colocação de pavimento e 

pintura de toda a estrutura, representando uma melhoria muito 

significativa a todos os utilizadores. Os trabalhos ainda não estão 

concluídos, mas muito em breve serão finalizados; O Parque Infantil e o 

Espaço Desportivo desta freguesia estão a ser intervencionados com os 

seguintes trabalhos: Remoção das redes metálicas existentes, reparação e 

arremates dos muros envolventes, preparação e retificação com inertes 

dos acessos envolventes para posterior betonagem; No seguimento da 

referida intervenção, foram solicitados diversos orçamentos para 

aquisição de redes de proteção próprias para recintos desportivos. São 

redes em polietileno com tratamento UV para uma maior durabilidade, 

por forma a substituir as redes metálicas que foram retiradas dos topos do 

recinto desportivo. A aquisição foi efetuada de acordo com o orçamento 

mais reduzido, que pertenceu à empresa Cruz e Cruz, Lda. _____________ 

No âmbito do programa Eco Freguesias procedeu-se à recolha de diversos 

resíduos do Areal da Praia Formosa e recolha de canavial junto ao Castelo 

São João Batista junto à foz da Ribeira; Monotorização dos pontos de 

recolha de resíduos, com recolha de resíduos diversos; Recolha, seleção e 

encaminhamento de diversos resíduos no CPR nomeadamente resíduos 

de maior porte (monos). ________________________________________  

Em relação aos pedidos de apoio financeiros/ logísticos recebidos no 

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

este período, recebeu por parte de diversos munícipes, solicitação para 

recolha junto das suas habitações de monos e encaminhamento até CPR; 

Foi solicitado apoio na aquisição de um balde tinta de 15L, pelo munícipe 

Osvaldo Nunes Raimundo, tendo sido o mesmo cedido, em resultado de 

se encontrar na lista das famílias mais carenciadas desta freguesia; Por fim 

obteve-se contato por parte do senhor Hélio Freitas, por forma a verificar 

uma possível colaboração da JFA, em intervenção de melhoramento do 

acesso entre a Canada Bento Joaquim e o Brejo de Cima. Está estimada a 

visita ao local na próxima semana, para verificação real da situação. _____ 



O Senhor Presidente de Junta informou que participou na reunião  do 

Concelho Consultivo do Parque Natural de Santa Maria; Procedeu à 

entrega na CMVP, do relatório trimestral referente às delegações de 

competências; Participou na reunião com o Presidente da CMVP, para 

análise dos requisitos necessários para a elaboração das instalações de 

apoio aos Serviços da Junta que pretendemos levar a efeito brevemente; 

Reuniu-se nas Instalações da Segurança Social, com a participação da Dra. 

Cristina Almada e a Dra. Patrícia, onde foi abordado o plano de ação 

referente à melhoria de condições de habitabilidade do Sr. Damos Nicolau 

Ramos; Nesse âmbito, o Senhor Presidente  e o Senhor Tesoureiro desta 

Junta de Freguesia reuniram-se nas instalações do Polivalente de 

Almagreira com a Dra. Cristina Almada e Dra. Patrícia, bem como a família 

do Sr. Damos onde o plano de ação lhes foi apresentado e assumida a 

concordância com o mesmo; O Executivo desta Junta de Freguesia reuniu 

na sua sede com a Sra. Deputada Elisa Sousa a seu pedido, onde foram 

abordados diversos assuntos de interesse para a freguesia; O Senhor 

Presidente também esteve pressente na reunião com a solicitadora 

Susana Ornelas, para análise do ponto de situação do processo de 

atualização da área respeitante ao Cemitério Paroquial de N. Senhora da 

Paz, e verificou-se que mesmo a anterior área Cemiterial existente, não foi 

até à data efetuado o respetivo processo de regularização predial._______ 

De referir que esta junta de freguesia enviou para o PNISMA uma carta de 

apoio e colaboração ao projeto SNAILS, que tem por alvo a conservação 

de espécies endémicas desta ilha; Que rececionou por parte do Município, 

o relatório referente à monitorização de roedores 2020, onde além de 

apresentar os resultados das monitorizações efetuadas, menciona os 

constrangimentos existentes, bem como a recomendação de uma 

reestruturação da Orgânica de Trabalho e Formação dos Recursos 

Humanos; E por fim também rececionou o Plano Municipal de Emergência 

e Proteção Civil de Vila do Porto, que se encontra em fase de consulta 

publica por 30 dias em resultado da sua revisão. _____________________ 

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 – __________________________________________________ 

 


