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REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, 

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 nesta reunião o cidadão, 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 diversas intervenções de corte, limpeza e 

manutenção em diversos caminhos e espaços verdes da Freguesia. _____ 

Foram também desenvolvidas as intervenções necessárias para a 

continuidade das obras de ampliação do cemitério Paroquial de Nossa 

Senhora da Paz. _______________________________________________ 

O senhor presidente deu a conhecer que no âmbito das comemorações 

da Semana Europeia da Mobilidade, a Junta de Freguesia promoveu um 

passeio/caminhada intitulada “Por uma mobilidade sustentada, 

Almagreira em caminhada”, como forma de alerta e sensibilização para 

que as pessoas adotem medidas saudáveis na sua mobilidade diária. ___ 

O Senhor Presidente também relatou que no corrente mês, como já é 

habitual, cumpriu-se a calendarização das intervenções de 

monitorização das estações rateiras distribuídas pela Freguesia, bem 

como deu a conhecer a ação de sensibilização ambiental promovida por 

esta Junta de Freguesia que decorreu na Casa do Povo no dia 25 de 

setembro. ___________________________________________________ 



Por fim, o executivo, pela voz do Senhor Tesoureiro, explicou e mostrou 

ao Sr. Luís Arruda o projeto de ampliação do cemitério desta Freguesia, 

nomeadamente a construção dos jazigos. __________________________ 

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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