
Ata n.º 10/2020 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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 

9/2020, relativa à reunião ordinária deste órgão executivo realizada a 31 

de agosto de 2020, que posta a votação, foi aprovada por unanimidade. _ 

De seguida e 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: A habitual a intervenção habitual em todo o circuito 

correspondente à Rede Viária Municipal da Freguesia com exceção do 

Caminho dos Barreiros em relação à limpeza das vias e espaços públicos, 

sarjetas e sumidouros; e efetuou-se a limpeza e desobstrução das 

sargetas e sumidouros em alguns caminhos da freguesia em resultado 

das intensas chuvadas que se fizeram sentir; Foram desenvolvidas ações 

de corte, limpeza e manutenção dos espaços verdes da freguesia, bem 

como a habitual intervenção de corte, limpeza e manutenção de todo o 

espaço envolvente ao recinto escolar desta freguesia, tendo em vista o 

início do novo ano letivo. Em relação aos trabalhos da responsabilidade 

desta Junta de Freguesia, o Senhor Presidente de Junta realçou a 

continuação dos trabalhos no Cemitério Paroquial de N. Sra. da Paz.____ 

Em relação aos trabalhos de cooperação/colaboração com outras 

entidades e ou particulares, o senhor presidente de Junta deu a conhecer 

aos restantes membros do executivo, que no corrente mês de setembro 



esta Junta cedeu colaboração ao munícipe Eduardo Soares Barbosa, 

concretamente com a elaboração de vala de encaminhamento de águas 

residuais no lugar do Bom Despacho, foi também solicitado a esta Junta 

de Freguesia por parte do Senhor Hélder Figueiredo, a colocação de um 

espelho parabólico, em resultado da aquisição de uma moradia nesta 

freguesia, sendo que o seu pedido surge pela dificuldade e perigosidade 

no acesso à entrada e saída da sua nova moradia, por se encontrar 

situado no interior de uma curva acentuada. Após visita ao local, 

verificou-se que a colocação de um espelho parabólico naquele local não 

iria resolver a situação, pelo que foi indicado que a melhor solução seria 

o alargamento da via, sendo que neste âmbito é necessário a 

intervenção/ colaboração da Secretaria Regional dos Transportes e Obras 

Públicas, tendo sido proposto contato com o Sr. Eng.º João Braga. ______ 

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 entrega dos Óleos Alimentares usados 

existentes nos oleões da Praia e do café stop 2; Foi efetuada a 

intervenção de corte, limpeza e manutenção da linha de água e 

respetivas margens da Ribeira da Praia, inscritas no programa “ A Minha 

Ribeira”. _____________________________________________________ 

Em relação aos pedidos de apoio recebidos no corrente mês, novamente 

o Senhor Presidente de Junta deu a conhecer aos restantes membros do 

executivo, que durante este período não houve qualquer pedido de 

apoio financeiro, mas sim um pedido de empréstimo de bancos e mesas 

da Copeira pelo Sr. Francisco Maciel e pedidos de empréstimos de 

panelas de ferro pelo Sr. Miguel Araújo, pelo estabelecimento comercial 

A Moagem e pelo Clube Desportivo Os Marienses, este último também 

com cedência de louças, talheres e terrinas. ________________________ 

O Senhor Presidente de Junta referiu que em relação à candidatura 

REACT – EMPREGO, efetuada no mês passado, ficou sem efeito, tendo 

em conta que os nomes indicados para possíveis colocados, não reúnem 

as condições necessárias para a sua efetivação e que no entretanto 

procedeu-se a uma candidatura ao programa ocupacional PROSA. _____  



Por fim, após a receção de dois requerimentos para concessão de 

sepulturas perpétuas, um por parte da Sra. Aida Moura Braga referente 

ao covato N.º 30 da secção/talhão N.º 1 e outra da Senhora Ana Isabel 

Reis Pacheco Furtado referente ao covato N.º 35 da secção/talhão N.º 3, 

o executivo aprovou por unanimidade a concessão das sepulturas acima 

referidas. ____________________________________________________   

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 – __________________________________________________ 

 


