
Ata n.º 2/2018 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 
ALMAGREIRA 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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 Filipe Resendes 
Arruda membro da assembleia de freguesia de almagreira. 

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 deliberou o montante de 50.00€ (cinquenta euros) para o 
apoio aos finalistas da Escola Básica e Secundária de Santa Maria. 

Foi dado a conhecer pelo senhor presidente que foi entregue o 
relatório das Eco freguesias de 2017. 

O senhor presidente reuniu-se com o senhor Ricardo Dias da empresa 
SISDIAS, e deu a conhecer o resultado da mesma, onde foi falado 
sobre o andamento dos trabalhos da contabilidade e do orçamento 
para a execução do novo site da junta de freguesia. Esse orçamento 
foi analisado pelo executivo sobre os seus valores anuais e as várias 
opções sobre o possível manuseamento do mesmo. 

O executivo analisou as várias opções e quais as candidaturas à 
DROAP que iria fazer e ficou deliberado por unanimidade que esta 
junta irá enviar à DROAP candidatura para a aquisição de cinco 
elementos, sendo estes, um portátil, programa SNC-AP, programa 
para registo de Canídeos, programa de gestão para cemitérios e 
inventário, as candidaturas terão de ser efetuadas até 28 de fevereiro. 



O senhor Luís Arruda questionou o executivo se pretendia realizar 
alguma intervenção na iluminação do polidesportivo, ao qual o 
executivo respondeu que é sua intenção realizar a referida intervenção 
brevemente. 

Também questionou sobre a cessação de funções do senhor Filipe 
Braga a esta junta de freguesia e de como se iria colmatar a falta 
deste membro, ao que o executivo informou que efetuou quatro 
candidaturas ao programa PROSA, a fim de recrutar mais mão de 
obra e assim fazer face às necessidades desta junta de freguesia. 

Também o executivo foi levado a esclarecer ao senhor luís Arruda O 
ponto de situação em relação ao moinho da carreira, sendo que esta 
junta de freguesia ainda não tem definido de qualquer plano para a 
dinamização do referido moinho. 

O Executivo pela voz do senhor presidente informou ao senhor luís 
Arruda que a proposta do mesmo apresentada na assembleia de 
freguesia a sete de dezembro de dois mil e dezassete que consistia na 
utilização de cinquenta por cento do quartel das crianças para 
sepulturas adultas, caso houvesse essa necessidade, pois achava que 
o quartel das crianças teria uma dimensão excessiva em relação à sua 
utilização, foi analisada por este executivo e aprovada por 
unanimidade. Também se informou a intenção deste executivo em 
reabrir as vendas de sepulturas num futuro próximo. 

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 — 

 


