
ATA Nº 14/2019 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro 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 o habitual ponto de situação dos trabalhos realizados 

no último mês, tendo-se realizado no âmbito das Obrigações das 

Delegações de Competências, a limpeza e manutenção de diversos 

caminhos e espaços verdes da Freguesia. ________________________ 

 

Em relação aos restantes trabalhos e atividades desta Junta de 

Freguesia, esta procedeu à continuidade das obras de ampliação do 

Cemitério Paroquial de Nossa Senhora da Paz, nomeadamente, com a 

realização da 2ª fase da construção do jazigo nº 1, pertencente ao 

Senhor João Paulo Freitas, em resultado da referida construção estar a 

cargo e sob-responsabilidade desta Junta de Freguesia._______________ 

 

Procedeu-se à colocação de toda a iluminária e árvore de Natal no 

Parque Festas da Freguesia. ____________________________________ 

 

Após o Senhor Presidente de Junta ter dado conhecimento, do ofício e 

respetiva Minuta do Protocolo de Cedencia de Instalações do Edificio 

Polivalente de Almagreira, enviada pelo ISSA/IPRA, para aprovação da 



mesma pelo Executivo da Junta. A referida minuta foi devidamente 

analisada pelos membros do Executivo, tendo o Senhor Tesoureiro, 

colocado diversas questões sobre a responsabilidade da manutenção de 

todo o espaço exterior do edifício. Assim sendo, em resultado do 

Executivo considerar efetivamente importante, a salvaguarda da 

manutenção do espaço exterior envolvente e respetiva responsabilidade 

inerente a cada Outorgante envolvido no referido protocolo. Foi 

deliberado o envio de um ofício a solicitar esclarecimentos ao ISSA /IPRA 

sobre a questão da manutenção dos espaços exteriores do edifício 

polivalente, em resultado da minuta recebida não abranger essa 

questão. Ainda sobre esta temática e tendo já sido anteriormente 

definido e deliberado pelo Executivo, que os espaços a ceder á Junta de 

freguesia de Almagreira, serão os atuais espaços já em uso pela mesma, 

para efeitos de elaboração do protocolo de cedência, assim que 

esclarecidas e salvaguardadas todas as responsabilidades, ficando 

indicado o Presidente da Junta Sr. Marco André Braga Carvalho para 

Outorgante.__________________________________________________ 

 

Esta Junta de Freguesia procedeu ao envio de um ofício ao Presidente da 

Casa do Povo de Almagreira, onde solicita diversos esclarecimentos 

sobre a atual impossibilidade de utilização pela população, do edifício 

Polivalente desta Freguesia. A referida solicitação surge no seguimento 

do que foi abordado e solicitado à Junta de Freguesia pela Assembleia de 

Freguesia de Almagreira no passado dia 18 de dezembro. ___________ 

 

Esta Junta de Freguesia recebeu um requerimento para concessão de 

terreno para a construção de um jazigo tipo capela, por parte do Senhor 

Carlos Alberto de Sousa Teodoro, tendo sido deliberado farorávelmente 

a concessão de terreno correspondente ao jazigo Nº 4 da secção/talhão 

Nº 5. ______________________________________________________ 

 

Esta Junta de Freguesia recebeu um requerimento para concessão de 

terreno para a construção de um jazigo tipo capela, por parte do Senhor 

Pedro Miguel Morais de Sousa, tendo sido deliberado favorávelmente a 



concessão de terreno correspondente ao jazigo Nº 5 da secção/talhão 

Nº5.______________________________________________________ 

 

Em relação aos apoios solicitados a esta Junta de freguesia no corrente 

mês, o Senhor Presidente informou aos restantes membros do Executivo 

da receção um pedido de apoio financeiro por parte dos finalistas 

2019/2020. Após a sua análise o executivo aprovou por unanimidade 

apoiar os finalistas 2019/2020 no montante de cinquenta euros._______ 

 

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:___________________________________________________ 


