
Ata n.º 14/2018 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 
ALMAGREIRA 

 

Aos vinte sete dias do mês de dezembro 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, Secretária e Tesoureiro do Órgão 
Executivo. 

Também esteve presente o senhor Luís Arruda. 

Aberta a reunião, 

O Senhor Presidente de Junta Freguesia de Almagreira deu início à 
reunião fazendo um ponto de situação dos trabalhos realizados no 
último mês tendo-se realizado a limpeza e corte de canavial da ribeira 
das covas com a colaboração de dois colaboradores da Câmara 
Municipal de Vila do Porto, recolha resíduos em alguns locais 
identificados, limpeza de alguns aquedutos, bem como as intervenção 
habituais a cargo das delegações de competências. Montagem de 
iluminação do parque de festas para a época natalícia. 

Esta Junta de Freguesia também organizou e realizou a festa de natal 
dos idosos desta Freguesia, com um almoço convívio e entrega de 
brindes. 

Esta Junta de Freguesia recebeu um pedido de apoio por parte da 
Associação Cultural Maré de Agosto para a realização do 35º Festival 
Maré de Agosto. Este pedido de apoio foi aprovado por unanimidade 
na atribuição do mesmo montante de 2018. 

Esta Junta de Freguesia recebeu por parte da Secretaria Regional do 
Ambiente resposta sobre linha de água obstruída no lugar do Monteiro 
onde foi informada que esta Junta de Freguesia deveria identificar e 
contatar os proprietários esclarecendo - os das suas obrigações na 



limpeza da linha de água acima identificada. Ao que esta Junta de 
Freguesia voltou a questionar a Secretaria do Ambiente por intermédio 
da Senhora Eng.ª Rita Câmara, Diretora do Parque Natural de Santa 
Maria, sobre o procedimento a tomar pois obstrução da linha de água 
surgia na passagem de água por baixo do caminho de acesso às 
pastagens em que a sua secção se encontra reduzida. Ao que a 
Senhora Eng.ª Rita Câmara respondeu que o ofício recebido por esta 
Junta de Freguesia não estaria claro e que a intervenção necessária 
teria de ser feita pelo Serviço Florestal de Santa Maria tendo este sido 
oficiado neste sentido. 

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 —  

 


