
Ata n.º 7/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos vinte oito dias do mês de junho 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 

5/2021, relativa à reunião ordinária deste órgão executivo realizada a 7 de 

maio de 2021 e da ata N.º 6/2021, relativa à reunião extraordinária 

realizada a 11 junho de 2021, que postas a votação, foram aprovadas 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 ao 

abrigo das Delegações de Competências as seguintes intervenções: Corte, 

limpeza e manutenção dos caminhos do Bom Despacho, Brejo de Baixo, 

Carreira, Farropo, Canada do Picão. Colocação de pilaretes e respetiva 

pintura no início do Caminho do Bom Despacho; Corte, limpeza e 

manutenção dos seguintes espaços verdes da Freguesia: Jardim da Fonte 

Mourato, Jardim do Bom Despacho, Fonte do Brejo, Parque Infantil e 

restante envolvente; Intervenção de corte, limpeza e manutenção dos 

jardins envolventes à escola EB1/JI de Almagreira; Intervenção de corte e 

limpeza do Trilho Municipal “PR06 Trilho da Areia Branca”. _____________ 

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

de salientar a conclusão dos trabalhos realizados nos 3 abrigos de 

passageiros da Freguesia, sendo que junto à envolvente do abrigo de 

passageiros do Bom Despacho Velho procedeu-se à colocação de lancil 

delimitador com a via regional, procedendo-se à elaboração e 



encoroamento de muro em pedra, reparação e pintura da berma do 

jardim; Continuação do trabalho de introdução de dados e informação 

para registo no novo programa de gestão de cemitérios; Foram 

desenvolvidos os trabalhos adjudicados para pintura do polidesportivo e 

sua envolvente; Conclusão dos trabalhos de pintura da Fonte das Courelas, 

da Fonte Mourato e outras pequenas reparações de pintura. Atualmente 

está se a proceder à instalação das redes de nylon em ambos os topos do 

polidesportivo e no seguimento da deliberação da última reunião 

ordinária, encontramo-nos a aguardar a chegada de duas balizas para 

instalação no Polidesportivo. ____________________________________ 

No âmbito do programa Eco Freguesias procedeu-se à habitual 

monotorização e controlo de resíduos depositados indevidamente junto 

aos diversos pontos de recolha existentes na Freguesia. Procedeu-se à 

separação, transporte e entrega de diversos resíduos no Centro de 

Processamento. Foi desenvolvida no passado dia 8 de junho, a ação cívica 

de limpeza da Orla Costeira da Praia Formosa, ação inserida no domínio 

da Educação e Sensibilização Ambiental do Programa Ecofreguesia – 

Freguesia Limpa e da companha “Açores entre Mares 2021”. Procedeu-se 

a 17 junho a recolha dos óleos alimentares usados e respetiva limpeza dos 

oleões. ______________________________________________________ 

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 as seguintes solicitações de apoio: Pedido de apoio 

financeiro para a prova de Triatlo Sprint de Santa Maria, tendo sido 

atribuído um apoio monetário no valor de 250.00€(duzentos e cinquenta 

euros); Pedido de apoio financeiro para o processo de escrituração da 

futura Federação de pais e encarregados de educação dos Açores, tendo 

sido atribuído um apoio no valor de 50.00€(cinquenta euros); Pedido de 

apoio para a realização do 37º Festival Maré de Agosto, sendo deliberado 

atribuir um apoio no valor de 1000.00€ (mil euros) . É de salientar que 

todos os pedidos de apoio foram analisados pelos membros do executivo 

e que os valores monetários atribuídos para cada apoio foram aprovados 

por unanimidade. _____________________________________________ 

Em relação a trabalhos de cooperação ou colaboração com entidades ou 



particulares, o Senhor Presidente de Junta informou que foram recolhidos 

diversos resíduos, nomeadamente monos ao domicilio e respetiva entrega 

em CPR, por solicitação de alguns munícipes; A pedido da CMVP também 

se procedeu à recolha de monos localizados no Caminho Velho da Praia e 

no Lugar das Covas; E ainda em colaboração com a CMVP procedeu-se à 

cedência de operacionais para a limpeza de vias alvo de reparação com 

betuminoso a frio como foi o caso do Caminho do Bom Despacho; Em 

colaboração com a Igreja da Nossa Senhora do Bom Despacho realizou-se 

o corte, limpeza e manutenção dos jardins envolventes da referida Igreja._  

O Senhor Presidente de Junta informou que no seguimento de uma 

candidatura efetuada ao Programa SEI, foi indicado o utente Nelson 

Sousa, que, entretanto tinha terminado o programa em que se encontrava 

colocado e que foram simultaneamente prorrogados os projetos dos 

colocados João Farpelha e Arsénio Araújo. _________________________ 

Por fim novamente na palavra do Senhor Presidente de Junta, os restantes 

membros do executivo tiveram conhecimento que o mesmo esteve 

presente na cerimónia de Hasteamento da Bandeira Azul na Praia Formosa 

a 14 de junho; Que se encontra publicado em DRE e respetivamente em 

vigor desde o dia 23 junho, o código de conduta da Junta Freguesia de 

Almagreira; Que reuniu com solicitadora Susana Ornelas no dia 16 junho._ 

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 – ________________________________________ 


