
Ata n.º 13/2020 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, pelas 

vinte horas, reuniu na sua sede, para reunião ordinária, a 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 deliberação da ata N.º 

12/2020, referente à reunião ordinária deste órgão executivo realizada a 

27 de novembro 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 os seguintes trabalhos: Intervenção de 

corte, limpeza e manutenção de diversos caminhos municipais da 

Freguesia; Foram desenvolvidas as ações de corte , limpeza e manutenção 

dos jardins envolventes ao Parque Infantil, jardim do Bom Despacho, 

jardim do Mirante e jardim Fonte Mourato, bem como de toda a 

envolvente ao recinto escolar da EB1/JI de Almagreira. Em relação aos 

trabalhos da responsabilidade desta Junta de Freguesia, a mesma finalizou 

os trabalhos de manutenção e pintura dos fontanários da Fonte Nova, 

procedeu à semelhança dos anos anteriores à elaboração da habitual 

ornamentação natalícia no Parque de Festas, e nos dias 20 e 21 de 

dezembro o executivo desta junta entregou os brindes de natal aos idosos 

desta freguesia, fazendo a entrega nas habitações dos mesmos. ________ 

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 dezembro, 

esta Junta colaborou a pedido da Sra. Glória Araújo para recolha, 



transporte e entrega em CPR de resíduos ferrosos que se encontravam em 

redor à sua moradia. Da referida colaboração resultou uma quantidade 

considerável de resíduos diversos; Esta Junta de Freguesia também 

colaborou com a associação “Os Lions” onde procedeu à entrega de 12 

Cabazes de Natal por agregados familiares desfavorecidos da Freguesia. _ 

No âmbito do programa Eco Freguesia, procedeu-se ao corte, limpeza e 

manutenção da Ribeira da Praia; Monotorização dos pontos de recolha de 

resíduos, com recolha de resíduos diversos; procedeu-se à indicação e 

envio para a Diretora do PNISMA das atividades de sensibilização 

desenvolvidas, bem como, a digitalização das guias de entrega de resíduos 

em CPR. _____________________________________________________ 

Em relação aos pedidos de apoio financeiros e/ou logísticos recebidos no 

corrente mês, o Senhor Presidente de Junta deu a conhecer que durante 

este período recebeu pedido de apoio de aquisição de tinta por parte da 

sra. Glória Araújo; Foram cedidas a titulo de empréstimo duas mesas das 

instalações da Copeira e quatro bancos da copeira à Sra. Maria Santo 

Cristo; e que rececionamos um oficio de agradecimento por parte da 

Presidente do Concelho Executivo da Escola Básica Secundária de Santa 

Maria, referente ao apoio atribuído para aquisição das ofertas de 

Natal._______________________________________________________  

O Senhor Presidente de Junta referiu que em relação aos programas 

ocupacionais, o ocupado Hélder Melo vai iniciar o período de descanso, 

tendo terminado o segundo ano do programa PROSA, ao qual foi 

solicitado a sua prorrogação por mais 6 meses no âmbito das medidas 

excecionais implementadas referentes ao COVID 19; Foi realizada a 

prorrogação do PROSA de Silvino Moura Resendes e do SEI do João 

Farpelha Sousa, bem com a iniciação dos trabalhos por parte do colocado 

do novo SEI, no dia 21 de dezembro pelo Arsénio dos Reis Araújo. _______ 

Foram entregues na Junta de Freguesia, três requerimento para concessão 

de sepulturas a titulo perpétuo, um por parte da Sra. Teresa de Fátima Dos 

Reis Pacheco referente ao covato/sepultura N.º  31 da secção/talhão N.º  

1, onde se encontra sepultado o seu filho Fábio Miguel Chaves Sousa, 

outro por parte do Sr. Marco Paulo Dos Reis Pacheco referente ao 



covato/sepultura N.º 39 da secção/talhão N.º 1 e por fim um terceiro 

requerimento para concessão de sepultura perpétua por parte do Sr. José 

Norberto Batista Vicente referente ao covato/sepultura N.º 32 da 

secção/talhão N.º 1, onde se encontra sepultado o seu pai Manuel De 

Moura Vicente. Após analise e deliberação o executivo aprovou por 

unanimidade a concessão das três sepulturas acima referidas. __________ 

O Senhor presidente de Junta informou que participou na reunião da 

Comissão Municipal de Transito; que a pedido da Câmara Municipal Vila 

do Porto foram indicados 5 cidadãos para composição da Assembleia de 

voto para o próximo ato eleitoral. _________________________________ 

O Senhor Tesoureiro Carlos Lima apresentou uma situação de necessária 

intervenção, que se prende com a substituição e implementação de novas 

placas identificadoras de entrada e saída da Freguesia de Almagreira. O 

executivo irá debruçar-se sobre a quantidade, tipo de placas e onde 

deverão ser substituídas/introduzidas. Também o Senhor Tesoureiro 

apresentou proposta relacionada com a implementação de fardamento 

aos colaboradores da Junta de Freguesia, tendo sido após a sua análise, 

aprovada por unanimidade a sua efetivação. _______________________ 

Foi decidido pelos membros do executivo proceder à elaboração e 

implementação de uma placa identificadora da renovada zona de lazer da 

“Fonte da Rainha” no Farroupo. __________________________________ 

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 – __________________________________________________ 


