Ata n.º 5/2020
REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE
ALMAGREIRA
Aos vinte quatro dias do mês de abril 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, procedeu-se à leitura, análise e aprovação da ata N.º
4/2020, relativa à reunião ordinária deste órgão executivo realizada a 27
de março de 2020, que posta a votação, foi aprovada por unanimidade. _
De seguida passando aos assuntos da ordem do dia, o Senhor Presidente
de Junta Freguesia de Almagreira fez um ponto de situação dos trabalhos
realizados no último mês, tendo-se realizado no âmbito das Obrigações
das Delegações de Competências as seguintes intervenções: Corte,
limpeza e manutenção em diversos espaços verdes da Freguesia; Corte,
limpeza e manutenção em diversos caminhos, sargetas e sumidouros da
Freguesia; Corte, limpeza e manutenção dos jardins e do espaço
envolvente à escola EB1/JI de Almagreira. Relativamente aos trabalhos
diversos realizados pela Junta de Freguesia e sob a sua responsabilidade,
o Senhor Presidente de Junta referiu que se procedeu ao corte,
manutenção e limpeza dos jardins da Casa do Povo; Continuação dos
trabalhos na obra do cemitério desta freguesia._____________________
Também o Senhor Presidente Marco Carvalho, deu a conhecer que foi
efetuada a Monotorização de rodenticida pelas 62 estações rateiras
distribuídas pela Freguesia. 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; Recolha e eliminação de canavial
espalhado pelo areal da Praia Formosa arrastados pelo forte caudal da

Ribeira da Praia; Recolha e entrega dos Óleos Alimentares usados
existentes nos oleões da Praia e do Ecoponto junto ao café stop 2. _____
Em relação aos pedidos de apoio recebidos no corrente mês, novamente
o Senhor Presidente de Junta deu a conhecer aos restantes membros do
executivo os pedidos de apoio recebidos por esta Junta de Freguesia:
Pedido de apoio realizado pelo Senhor Antero Moniz para a cedência de
cimento para elaboração dos espigões da sua habitação. Ao que os
membros do executivo decidiram apoiar no que for possível por parte da
Junta aquando do começo da intervenção na habitação do mesmo. ____
Os membros do executivo fizeram um ponto de situação atual, em
relação à operacionalização das medidas adotadas pelo município
referente à situação da COVID 19; Ponto situação sobre os programas
ocupacionais que esta Junta tem em vigor atualmente; Definição da nova
imagem para a nova carrinha da Junta. ____________________________
Por fim o executivo desta Junta de Freguesia fez o ponto situação sobre o
elemento a integrar o concelho Municipal da Juventude, pois a jovem
Débora Vicente, que tinha sido o primeiro nome que o executivo tinha
colocado, não pode integrar o Concelho por exceder a idade limite para o
efeito. Sendo assim, foi colocado o nome da jovem Sara Lima para o
efeito, ficando esta de decidir se aceita o convite. ___________________
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 – __________________________________________________
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