
Ata n.º 3/2020 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos vinte seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 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, o corte, limpeza e manutenção de diversos 

espaços verdes, bem como, limpeza das vias públicas, sarjetas e 

sumidouros de vários caminhos da Freguesia. ______________________ 

Em relação aos restantes trabalhos desta Junta de Freguesia, esta 

procedeu à construção de um pequeno muro de suporte no Lugar da 

Praia Formosa, deu continuidade às obras no cemitério desta freguesia. 

Realizou-se a motorização das estações rateiras pela Freguesia, e 

intervenção de betonagem para retificação de covas existentes no 

Caminho do Outeiro. ___________________________________________ 

No âmbito do programa Eco Freguesias, procedeu-se ao 

acompanhamento e monitorização dos pontos de recolha seletiva de 

resíduos, com a recolha, encaminhamento e entrega de resíduos 

diversificados em CPR; Foi efetuada a manutenção da Ribeira da Praia, 

com corte, limpeza e manutenção do leito e margens da referida linha de 

água, bem como, a plantação de Hortênsias para embelezamento da 

mesma; Eliminação por queimada, de canavial resultante da intervenção 

de corte e limpeza da Ribeira das Covas anteriormente efetuada. ______ 

Sobre pedidos de apoio recebidos no corrente mês, esta Junta de 



Freguesia, recebeu pequenos pedidos de apoio ou de colaboração junto 

de famílias mais desfavorecidas e que vamos atendendo de acordo com 

as nossas capacidades; Pedido de apoio para um jantar a um grupo de 

idosos da Ilha do Pico, que visitarão a nossa ilha em Maio para a 

realização de um intercâmbio, com os centros de convívio de idosos de 

Santa Maria. Após análise ao referido pedido de apoio, o executivo 

decidiu por unanimidade não favoravelmente ao mesmo, em resultado 

da inexistência de cabimento financeiro para o efeito; Por fim o pedido 

de apoio recebido por parte da Associação Cultural Maré de Agosto, que 

após sua análise o executivo decidiu por unanimidade conceder um 

apoio de 1 000.00€ (mil euros), o mesmo montante concedido no ano 

anterior._____________________________________________________ 

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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