
Ata n.º 8/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos trinta dias do mês de julho 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 

7/2021, relativa à reunião ordinária deste órgão executivo realizada a 28 

de junho de 2021, 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: Corte, 

limpeza e manutenção do caminho Velho da Praia, Marginal da Praia 

Formosa, Caminho dos Barreiros, Caminho do Bom Despacho Velho, 

Canada do Picão, Canada Bento Joaquim, Courelas, Rua do Congro e 

Carreira; Corte, limpeza e manutenção  do Jardim da Fonte Mourato; 

Intervenção de corte, limpeza e manutenção dos jardins envolventes  à 

escola EB1/JI de Almagreira; Manutenção do Trilho Municipal “PR06 Trilho 

da Areia Branca” com a intervenção de desobstrução do trilho, com o corte 

e remoção de árvores que derrocaram originando alguma dificuldade na 

circulação pelo  mesmo. _______________________________________ 

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

de salientar a conclusão dos trabalhos de  pintura das instalações do 

Parque Infantil e do Polidesportivo; conclusão da montagem e instalação 

das redes de nylon, para proteção dos dois topos do recinto desportivo; 

Procedeu-se à substituição da rede metálica envolvente ao Parque 

Infantil, bem como das madeiras dos 4 bancos de jardim existentes no 

mesmo espaço; Efetuou-se o corte, limpeza e manutenção da zona verde 



existente entre o Parque Festas e o Edifício Polivalente, incluindo a 

limpeza e remoção dos resíduos verdes que ali se encontravam 

depositados; No âmbito da construção das instalações de apoio ao serviço 

desta Junta de Freguesia, é de salientar que se procedeu à limpeza e 

preparação do espaço destinado à construção das mesmas, realizou-se a 

marcação e abertura das fundações, elaborou-se a  betonagem dos 

alicerces,  procedeu-se a colocação de pilares, entulhagem e retificação da 

área correspondente e  deu-se inicio a elaboração das paredes. Quanto ao 

processo de regularização da área do “Cerrado do Cemitério”, continua a 

cargo da solicitadora Susana Ornelas, estando na fase de assinatura da 

declaração, por parte de todos os proprietários confinantes com o referido 

terreno. 

____________________________________________________________ 

No âmbito do programa Eco Freguesia, Freguesia Limpa 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; Monitorização, limpeza e recolha 

dos óleos alimentares usados nos oleões existentes na Freguesia. Foi 

aprovada por unanimidade a realização de uma nova ação de educação e 

sensibilização ambiental, denominada de “Caminhada Ecológica” Trilho 

Costa Sul. A referida atividade, irá realizar-se no 1º fim de semana de 

setembro. ____________________________________________________ 

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: solicitações por 

parte de munícipes para recolha de monos e reencaminhamento até CPR; 

Solicitações para cedência a titulo de empréstimo, de equipamentos e 

utensílios da Copeira; Solicitação por parte do Munícipe Jorge Leandres, 

para cedência de veículo Dumper e dois operacionais, para apoio na 

intervenção de betonagem no acesso à sua moradia; Solicitação de apoio 

por parte do Munícipe Marco André Braga Carvalho, para colaboração na 

implementação do “Família Fitness Parque”, por conflito de interesses, o 

Presidente do Executivo não participou na deliberação, tendo o referido 



pedido de apoio sido aprovado pelo Senhor Tesoureiro e pela Senhora 

Secretária desta Junta de Freguesia. _______________________________ 

No seguimento da aprovação do apoio logístico e financeiro à ACMA 

anteriormente efetuada, a confirmar-se a alteração do formato do festival 

para modelo digital, os membros do executivo aprovaram por 

unanimidade retificar a atribuição de apoio para o valor de 500.00€ 

(quinhentos euros), tal como decorreu no ano transato. ______________   

Em relação aos trabalhos de cooperação ou colaboração com entidades ou 

particulares, é de salientar que se procedeu ao corte e limpeza dos jardins 

envolventes ao Edifício Polivalente de Almagreira e em colaboração com 

a CMVP procedeu-se, a 15 julho, a habitual monotorização das estações 

rateiras por toda a Freguesia de Almagreira. ________________________  

O Senhor Presidente de Junta informou que os colocados Hélder Melo e 

Silvino Resendes após término dos programas onde se encontravam 

inseridos, foram recolocados ao serviço desta Junta de Freguesia através 

das candidaturas aprovadas ao SEI. _______________________________ 

Por solicitação do Sr. Tesoureiro, foi efetuado um ponto de situação sobre 

a interdição de cedência das instalações da Copeira, tendo ficado definido 

que, manter-se-á interdita até novas indicações, tal como acordado com 

os restantes Presidentes de Junta de Freguesia. ______________________ 

Após a apresentação dos orçamentos rececionados, foi analisada e 

deliberada a tipologia de portão/porta a implementar nas novas 

instalações de apoio da Junta de Freguesia. _________________________ 

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

membros do executivo tiveram conhecimento das seguintes ações: 

receção de e-mail por parte da Diretora do PNI, onde nos é remetido o 

aviso n.º54/2021 de 23 junho de 2021, informando que se encontra em 

discussão pública entre 30 junho e 10 de agosto de 2021, a proposta de 

Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha de Santa 

Maria; Que se procedeu à entrega da conta gerência de 2020 ao Tribunal 

de Contas a 30 de junho de 2021; Receção via e-mail de agradecimento 

por parte da Direção Regional dos Assuntos do Mar, referente à nossa 



participação na Campanha Açores entre Mares, através da iniciativa “ 

Ação Eco Cívica de Limpeza da Orla Costeira”; Desenvolveu-se a 3 julho de 

2021, à semelhança dos anos anteriores uma ação de vacinação e 

aplicação de microchip em canídeos, tendo comparecido à ação 9 animais; 

Receção de agradecimento da USISMA; Receção das credenciais de acesso 

à nova base de dados de Registo de Animais de Companhia ou Errantes 

(RACE); Receção do relatório da 1ª vistoria pelos membros do júri à 

Freguesia de Almagreira no âmbito do Programa Ecofreguesia – Freguesia 

limpa 2021, relatório  esse, que confirma não terem sido detetados 

quaisquer focos de resíduos; Receção da nota informativa por parte da 

CNE, referente à proibição de publicidade institucional a partir de 8 julho 

de 2021, por parte dos órgãos do Estado e da Administração Pública de 

atos, programas, obras e serviços, com base no fundamento dos Deveres 

de Neutralidade e Imparcialidade; No âmbito da proposta “ Família Fitness 

Parque” na qualidade de vencedora ao OPM2020, proposta pelo Munícipe 

Marco Carvalho, rececionamos por parte do Vice-Presidente da CMVP na 

qualidade de entidade gestora do referido parque, a indicação das 

informações a constar no painel ilustrativo do referido parque; Receção 

dos resultados preliminares dos Censos 2021. De referir que o Senhor 

Presidente de Junta de Almagreira esteve presente na Reunião Ordinária 

do Concelho Consultivo do Parque Natural da Ilha de Santa Maria a 23 de 

julho de 2021; Esteve presente na reunião da Comissão de Toponímia, 

onde foram apresentados os trabalhos toponímicos da Freguesia de Santa 

Bárbara e Santo Espírito; E que o executivo reuniu na sede desta Junta com 

a equipa candidata à Junta de Freguesia de Almagreira nas eleições 

autárquicas de 26 de setembro pelo PSD a pedido da mesma.    _________ 

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 – _______________________________________________ 

 


