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REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 
ALMAGREIRA 

 

Aos vinte dois 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 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 no âmbito das Obrigações das 
Delegações de Competências o corte, limpeza, remoção de inertes em 
aquedutos de vários caminhos da freguesia. Continuidade da obra da 
ampliação do cemitério. 

Referente aos trabalhos realizados ao abrigo da candidatura ao 
Programa “Eco freguesia”, esta Junta de Freguesia procedeu à 
entrega do relatório e os dos comprovativos de despesas 
relativamente ao ano de 2018. 

Também durante no corrente mês esta Junta de Freguesia realizou a 
32 monitorização das estações rateiras distribuídas pela Freguesia; 
Realizou o corte, limpeza e remoção de vegetação em zonas nunca 
intervencionadas que compõem o Trilho de Areia Branca. 

Esta Junta de Freguesia, informou ao Instituto da segurança social, 
sobre a descarga de esgotos que se verificava numa moradia 
pertencente à Segurança Social. 

Tendo sido informada pela Câmara Municipal de Vila do Porto que iria 
dar início à intervenção no caminho do Brejo de Cima, na substituição 



da canalização, esta junta de freguesia entrou em contato com alguns 
proprietários sobre a possibilidade de cederem um pouco de área para 
permitir o alargamento do referido caminho em algumas zonas. 

Em relação aos pedidos de apoio, esta Junta de Freguesia, recebeu 
um pedido de apoio da Escola Básica e Secundária de Santa Maria 
para possibilitar uma turma a realizar uma visita de estudo a Lisboa. O 
executivo após analisar o referido pedido deliberou por unanimidade 
atribuir 100.00€ (Cem euros), tendo em conta que nessa turna existem 
alguns jovens que habitam nesta freguesia. 

E por fim, o senhor Tesoureiro tomou da palavra e fez um ponto da 
situação sobre a obra de ampliação do cemitério desta freguesia. 

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 —  

 


