
Ata n.º 7/2018 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 
ALMAGREIRA 

 

Aos vinte um dias do mês de Junho 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 em execução, referindo a 
conclusão da construção das boxes na Praia Formosa. 

O senhor presidente informou aos restantes membros que após a 
receção e análise do acordo de Ecofreguesia, este mesmo acordo foi 
devolvido e reencaminhado ao senhor secretário regional do ambiente, 
já que havia dúvidas quanto ao valor atribuído, pois este ano esta 
junta de freguesia candidatou-se a mais duas vertentes “A minha 
Ribeira” e “Costa Limpa” ao que esta junta de freguesia não achou que 
tais candidaturas se refletiam no valor estipulado no referido acordo. 

Esta Junta de freguesia adquiriu oito projetores led para o 
polidesportivo no valor de 1014.00€. 

Em resultado do requerimento de 4 de Maio da senhora Irene Andrade 
em adquirir uma sepultura no cemitério desta freguesia e da 
deliberação por parte do executivo desta junta de freguesia na última 
reunião de junta em conceder a venda da referida sepultura, esta junta 
de freguesia, por indicação do senhor presidente deliberou que a 
venda da sepultura acima mencionada seria a n.º34 do quartel 1 do 
Cemitério da Nossa Senhora da Paz. 



Esta Junta de Freguesia recebeu por parte da empresa Paraíso 
Radical um pedido de apoio para a realização de três provas, a 52 
Prova da Taça de DHI de Sta. Maria, 62 Prova da Taça de DHI de São 
Miguel e 42 Prova da V Taça de Enduro MonBike, as três provas a 
realizar nesta freguesia. Esta Junta de Freguesia deliberou por 
unanimidade atribuir um apoio de 150.00€ (cento cinquenta euros). 

Esta Junta de Freguesia deliberou concluir o processo de apoio 
solicitado pela Associação Cultural Maré de Agosto pelo ofício 
049/2017 de 22-10- 2017, ao qual esta junta de freguesia deliberou 
atribuir o montante de 1000.00€ de apoio à referida Associação. O 
montante será entregue em Julho através de transferência bancária. 

Esta Junta de Freguesia solicitou um orçamento para o corte de relva 
entre o recinto das festas e o Edifício Polivalente de Almagreira, ao 
senhor Daniel Braga e à empresa Amadeu & Amadeu. Após a análise 
destes orçamentos, verificou-se algumas dúvidas no orçamento do 
senhor Daniel Braga, a quem o senhor presidente irá solicitar 
esclarecimento sobre as questões pendentes. O orçamento entregue 
pela empresa Amadeu & Amadeu não foi aceite por este executivo, 
pois o valor iria muito além do que esta Junta de Freguesia pode 
suportar. 

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. 
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Tesoureiro —  

 


