
Ata n.º 9/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos trinta dias do mês de agosto 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 

8/2021, relativa à reunião ordinária deste órgão executivo realizada a 30 

de julho 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 do Farropo, Caminho Bom Despacho Velho, 

Canada do Picão, Canada de Bento Joaquim, Courelas, Caminho do Brejo 

de Baixo; Intervenção de limpeza e manutenção do Parque de Festas, 

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 corte, limpeza e manutenção 

parcial do troço. Em relação aos espaços verdes ocorreu intervenção com 

o corte, limpeza e manutenção do Jardim da Fonte João Luís, Parque 

infantil e o espaço envolvente ao polidesportivo. ____________________ 

Em relação aos trabalhos da responsabilidade desta Junta de Freguesia, 

continuam a ser desenvolvidos em bom ritmo, as obras de elaboração das 

instalações de apoio da Junta de Freguesia, estando neste momento 

praticamente em condições para colocação da cobertura. Também já se 

deu início aos trabalhos de guarnecimento de algumas paredes. ________ 



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; Monitorização, limpeza e recolha dos óleos alimentares 

usados nos óleões existentes na 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, recebeu as seguintes solicitações de apoio: solicitação por 

parte da Casa do Povo de São Pedro, para apoio logístico com cedência de 

eletricidade e limpeza do troço dos tremoçais entre a casa do Sr. Duarte e 

Caminho Rural do Facho em colaboração com a prova de trail SMAT2021; 

Solicitação por parte de munícipes para recolha de monos e outros 

resíduos para encaminhamento até CPR; Solicitação para cedência a titulo 

de empréstimo de equipamento e utensílios da Copeira; E por fim, 

recentemente, foi solicitado por parte de um munícipe, a colaboração da 

Junta de Freguesia com a cedência de colaboradores para elaboração de 

um muro de pedra na confrontação da estrada municipal com o prédio 

que recentemente adquiriu no Lugar do Bom Despacho. Por não 

possuirmos atualmente condições de disponibilização de meios humanos 

para o efeito, o pedido não foi acolhido. ____________________________ 

Em relação a 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, que se procedeu ao 

corte, limpeza e manutenção dos jardins envolventes à igreja de Nossa 

Senhora Bom Despacho e em colaboração com a prova SMAT2021(Oficio 

n.º62/2021 de 10 de agosto) da Casa do Povo de São Pedro procedeu-se 

ao corte e limpeza do troço dos tremoçais, que liga o furo de captação de 

água ao Caminho do Facho.______________________________________ 

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

membros do executivo tiveram conhecimento das seguintes ações: 

Receção da proposta/orçamento do Sr. Horácio Pires para aquisição e 

montagem de toda a cobertura das novas instalações de apoio da Junta 

de Freguesia. O Valor apresentado corresponde a 11 020.00€ (onze mil e 



vinte euros) com instalação concluída; Receção de duas 

propostas/orçamentos por parte da empresa Rosélio Reis, Lda, para 

aquisição da porta de acesso entre o espaço do cemitério e as instalações 

de apoio, bem como aquisição do portão do acesso lateral ao cemitério, 

tendo sido deliberado favoravelmente a aquisição dos referidos portões 

em cor verde; Que esta Junta de Freguesia enviou um e mail à CMVP com 

reporte de uma situação que foi direcionada a esta Junta de Freguesia por 

um munícipe, relativamente  ao elevado estado de deterioração e 

perigosidade das tampas de conduta de água pluvial do Caminho Velho da 

Praia. Até ao momento, não foi acusada a receção nem dado qualquer 

feedback ao referido e-mail; Receção do ofício n. º62 por parte da Casa do 

Povo de São Pedro, para colaboração com SMAT2021 que decorreu a 15 

agosto. Ambas as solicitações foram acolhidas favoravelmente pelo 

executivo da junta, tendo sido prestado a apoio solicitado;  Receção de e-

mail com pedido de agendamento de reunião por parte da candidatura 

“Somos Santa Maria” com o Executivo da Junta Freguesia de Almagreira 

tendo a mesma se concretizado no dia 16 de agosto às 18h00 na sede da 

Junta, com a presença de todo o executivo da Junta e os Candidatos Mário 

Jorge Reis, Rui Andrade e do qual a Sra. Secretária Sandra Resendes 

também faz parte; Receção da proposta do Acordo de Colaboração entre 

SRAAC e esta Junta de Freguesia, tendo sido, devidamente assinado e 

devolvido como solicitado para assinatura do 1º Outorgante (Secretário 

Regional); Receção de e-mail da solicitadora Susana Ornelas com a minuta 

da declaração de confinantes, que após contato com os mesmos foi 

efetuada a recolha de dados e respetiva assinatura por parte de todos os 

titulares/proprietários dos terrenos que confinam com o Cemitério de Nª. 

Senhora da Paz, foi devidamente entregue em mãos no escritório da 

referida solicitadora; Rececionou-se os equipamentos que no futuro irão 

constituir o Família Fitness Parque, tendo-se verificado a inexistência de 

um dos equipamentos, e que após o nosso reporte à CMPV, se verificou 

de uma falha na entrega das paletes por parte do fabricante, estando já 

reposta a situação com todos os equipamentos em posse da Junta de 

Freguesia; Rececionou-se as novas balizas para instalação no 

Polidesportivo; Receção de oficio de agradecimento por parte da Casa do 

Povo São Pedro, pela colaboração prestada pelo JFA na prova SMAT2021; 



Foi disponibilizado o novo fardamento a todos os operacionais, estando a 

aguardar a conclusão de todos os ajustes sobre o mesmos para definição 

do dia especifico para entrada em vigor da sua utilização; Foi enviada a 

convocatória a todos os partidos candidatos às Eleições Autárquicas, para 

que no âmbito do legalmente estipulado no Art. 77 n.º1 da Lei Eleitoral 

dos Órgãos das Autarquias Locais (LEOAL), para reunião da designação dos 

membros da Mesa da Assembleia de Voto desta Freguesia. A referida 

reunião irá se realizar no dia 6 de setembro às 14h00; Receção por e-mail 

da proposta/orçamento da empresa Rosélio Reis Lda, com a 

disponibilização do valor em causa para aquisição de 8 janelas de correr 

em alumínio para colocação nas novas instalações de apoio da Junta, não 

tendo o executivo deliberado sobre este assunto; Presença do Sr. 

Presidente JFA  na reunião do Concelho de Ilha, que decorreu a 28 de 

agosto,  com a Sra. Secretária da Cultura, da Ciência, Tecnologia e 

Transição Digital, com o Subsecretário da Presidência do GRA e com o 

Presidente da Portugal Space o Eng.º Ricardo Conde, onde foi feito um 

ponto situação sobre o caderno de encargos e o estado atual do processo 

de candidaturas ao porto espacial em Malbusca; Foi enviado por parte 

desta Junta de Freguesia, um e mail para a solicitadora Susana Ornelas, 

solicitando um ponto de situação sobre o processo de atualização de áreas 

do cemitério tendo em conta o aproximar da data do fim de funções do 

atual executivo da JFA e eventuais constrangimentos que essa situação 

possa refletir sobre o processo. Aguarda-se a respetiva resposta ao 

mesmo; Por fim no âmbito da candidatura efetuada à cooperação 

financeira com a Vice-presidência do Governo dos Açores, foi atribuído um 

apoio para aquisição de equipamento informático (PC e UPS) no valor de 

680.00€ (seiscentos e oitenta euros). As minutas do acordo já se 

encontram na posse desta Junta de Freguesia, para assinatura na 

qualidade de 2.º outorgante e devolução por parte do mesmo para 

assinatura do 1.º outorgante. ____________________________________ 

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 – _________________________________________________ 


