
Ata n.º 1/2018 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 
ALMAGREIRA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 
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, Secretário e Tesoureiro do Órgão 
Executivo. 

Aberta a reunião, 

O senhor presidente de junta informou aos restantes membros do 
executivo o andamento dos trabalhos realizados e os em execução. 

O Executivo analisou e discutiu sobre as intervenções que serão 
necessárias realizar na copeira e cemitério. 

O Executivo analisou qual a necessidade de recrutar mais pessoal, 
tendo em conta que o Filipe Braga poderá cessar as suas funções 
nesta junta de freguesia e poderá haver necessidade de reforçar a 
mão de obra ao serviço desta Junta. 

O Executivo analisou a questão das vendas suspensas de sepulturas 
no cemitério desta freguesia, tendo em conta que na assembleia de 
freguesia do mês de dezembro foi proposto a diminuição do quartel 
das crianças, aumentando a capacidade do cemitério para mais 25 
(vinte cinco) sepulturas destinadas a adultos havendo essa 
necessidade e determinado pela junta de freguesia de almagreira. 
Após análise sobre o assunto acima mencionado esta junta de 
freguesia ponderou a reabertura das vendas de sepulturas mas após 
algumas dúvidas levantadas pela secretária de junta, foi suspensa 
qualquer tipo de deliberação, até a seguinte reunião de junta. 

Esta Junta de freguesia de almagreira também analisou os pedidos de 
apoio recebidos por parte dos finalistas da escola secundária de santa 



maria e por parte do senhor Jorge Leandres. Ficando pendentes de 
deliberação até à próxima reunião ordinária. 

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 —  

 


