
Ata n.º 3/2018 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 
ALMAGREIRA 

 

Aos vinte e sete dias do mês de março 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. 

Aberta a reunião, 

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

Os membros do executivo analisaram o estudo económico para a 
negociação das delegações de competências com a Câmara 
Municipal de Vila do Porto. A minuta enviada pela Câmara Municipal 
de Vila do Porto do acordo da execução das delegações de 
competências, foi aprovada por unanimidade pelo órgão executivo. O 
valor do estudo inicial e entregue à Câmara Municipal de Vila do Porto 
é de 41 515.84€ (quarenta um mil quinhentos quinze euros e oitenta 
quatro cêntimos). 

Foi apresentado um projeto pela Câmara Municipal de Vila do Porto 
em que consiste na criação de um novo trilho entre a Almagreira 
(Praia Formosa) e Santa Barbara (São Lourenço) designado pelo 
“Trilho Areia Branca” sendo as intervenções necessárias, para tal ser 
concretizado, da responsabilidade das Juntas de Freguesia de 
Almagreira e Santa Bárbara. Aguardamos a aprovação do Governo 
Regional quanto à amolgação do referido trilho. Sendo aprovado, será 
realizada uma adenda à nossa Junta de Freguesia e à Junta de 
Freguesia de Santa Bárbara pela Câmara Municipal de Vila do Porto 
para que seja possível realizarmos as intervenções necessárias para 
que o trilho seja executado.  



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 — 

 


