
Ata n.º 11/2019 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro 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 efetuado no âmbito das Obrigações das Delegações 

de Competências, diversas intervenções de corte, limpeza de aquedutos 

e manutenção de diversos caminhos e espaços verdes da Freguesia. Foi 

também efetuada intervenção de limpeza da marginal na Praia Formosa, 

devido aos destroços deixados em consequência da forte ondulação que 

se fez sentir na costa da Praia Formosa. ___________________________ 

No âmbito do Programa “A minha ribeira” foi efetuada intervenção de 

corte, limpeza e manutenção da linha de água da ribeira da praia, sita em 

Praia Formosa. ________________________________________________ 

Foram também realizados trabalhos de aplicação de herbicida em 

diversos caminhos da Freguesia. _________________________________ 

Esta Junta de Freguesia tem dado continuidade às obras de ampliação do 

cemitério Paroquial da Nossa Senhora da Paz, tendo sido efetuada a 

intervenção de limpeza e manutenção dos quarteis existentes e que 

compõem o atual cemitério, ou seja, quartel 1,2,3 e 4. _______________ 



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

habitual, realizou-se a monitorização das estações rateiras distribuídas 

pela Freguesia. _______________________________________________ 

Em relação aos pedidos de apoio recebidos durante o corrente mês, o 

Senhor Presidente informou aos restantes membros do executivo que 

esta Junta Freguesia rececionou um pedido de apoio da Escola EB1/JI de 

Almagreira para fazer fase à aquisição das ofertas de Natal dos alunos 

dessa escola. O executivo, após análise ao referido pedido, aprovou por 

unanimidade, a atribuição de um apoio monetário no valor de 250€ 

(duzentos e cinquenta euros) à referida escola._____________________ 

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 – 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 


