Ata número dois
Data: catorze dias do mês de abril de dois mil e catorze.
Hora: 20:00H

Local: Sede da Junta de Freguesia
Gisela de Fátima Pavão Melo Rodrigues Paz; Vítor João
Presentes:
Oliveira Couto; Judite de Fátima Oliveira Cabral Silva; Mário
Miguel Rodrigues Furtado; Rodrigo João Medeiros de Sousa;
Paula Cristina Leandro Faria; Zenaide da Conceição Ferreira
Maré Gouveia Victória; Osvaldo do Rego Janeiro; Carlos
Manuel Furtado Freire; Ana Cristina Teixeira Pita; Nuno Filipe
Rodrigues Moreira.
Ausentes:
Carlos Alberto Pacheco Teixeira Gaipo.
I – Apreciação/Votação dos documentos de prestação de contas
Ordem
de do ano de 2013;
Trabalhos:
II – Sugestão de alteração do trânsito.
Aos catorze dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, pelas vinte horas, por
convocatória do Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia Mário Miguel Rodrigues
Furtado, compareceram na sede da Junta de Freguesia da Conceição, em sessão
ordinária, os elementos da Assembleia de Freguesia acima referidos para dar
cumprimento à ordem supracitada dos trabalhos.-------------------------------------------A sessão iniciou-se com a marcação de presenças dos elementos. O elemento Carlos
Alberto Pacheco Teixeira Gaipo esteve ausente desta reunião.---------------------------I – Por pedido do Sr. Presidente da Assembleia a sessão iniciou-se com a explicação
por parte da Sra. Contabilista do relatório de contas do ano transato. Após o fim da
explicação do documento supracitado, o Presidente da Assembleia referiu que o facto
de se transitar de ano com um saldo positivo é de louvar dado os atuais cortes.
Ninguém pediu a palavra, pelo que se procedeu à votação do documento, tendo sido
este aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------A reunião prosseguiu com a leitura da ata da reunião anterior pelo 1º Secretário, tendo
sido aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia pediu a palavra para perguntar, à Sra. Presidente da Junta,
qual era o balanço das contratações existentes ao abrigo dos programas
governamentais. Foi referida a existência de seis indivíduos, sendo cinco do sexo
masculino e um do sexo feminino, a trabalhar nesta Junta ao abrigo do programa FIOS;
relativamente ao Programa PROSA, encontra-se dois elementos, tendo-se verificado
uma cessação e uma prorrogação. No programa RECUPERAR, de dois mil e treze,
estão duas animadoras socioculturais que se encontram no período da manhã nas
escolas da freguesia (Conceição e Foros) e de tarde no ATL desta junta e dois do sexo

masculino na manutenção de limpeza de ruas. Em dois mil e catorze, foram colocados
10 indivíduos, 3 do sexo masculino, para contribuir para a manutenção de limpeza de
ruas e 7 do sexo feminino, para incorporar o projeto de apoio ao idoso. Esta conta com
a aplicação de inquéritos de satisfação mensais aplicados pela socióloga aos idosos.
Ainda na área social existem parcerias com a Filarmónica, com os Bombeiros e com o
Salão Paroquial na rúbrica de limpezas e com o Clube Ideal, a Equipa Feminina de
futebol Monte Verde e com a Filarmónica na rúbrica de transportes. O Presidente da
Assembleia referiu o benefício inerente à disponibilização de recursos humanos e
materiais em detrimento de verbas líquidas com os parceiros da Freguesia.--------------A sessão prosseguiu com a intervenção da Sra. Presidente da Junta para informar aos
presentes que a Freguesia tinha recebido pelo 4º ano consecutivo o galardão “Eco
Freguesias”. Um dos quatro atribuídos no concelho. Foi referida a forte adesão à
campanha de doação de sangue ocorrida em janeiro deste ano, ficando estabelecido
duas recolhas anuais. Informou dos rastreios agendados para os meses de abril e maio,
à visão e audição respetivamente.---------------------------------------------------------------Foi desenvolvida uma parceria com a Info solidário aos sábados sobre a forma de
doação de pão. Ao nível de exposições foi referida a ocorrida a 4 de abril intitulada
“Romeiros” apresentada pelo fotógrafo Ricardo Furtado e realizado convite para futura
exposição do autor Osvaldo Janeiro. Na sequência da exposição ocorrida, a Presidente
aproveitou para propor à Associação de Fotógrafos a realização de um curso suportado
financeiramente pelos formandos.---------------------------------------------------------------No tópico das reparações e manutenção de equipamentos públicos/privados, a
Presidente manifestou a sua preocupação acerca da verba atribuída pelo município
dada a sua insuficiência face às reparações necessárias nas escolas, nomeadamente na
pintura, solicitada pelo mesmo município. O Presidente da Assembleia solicitou a
realização de uma reunião da Presidente da Junta com o Vereador com o pelouro da
educação e com o Presidente do Município. A Sra. Presidente retomou a palavra para
referir que a junta ainda não recebeu a segunda tranche do ASDERP, referente à
construção dos parques infantis. No que envolve a recuperação de equipamentos
privados, foi agendada uma reunião com o Diretor Regional da Habitação e
Equipamentos, no sentido de se desbloquear verbas para os projetos de habitação
degradada para que esta possa abranger mais casos. A Presidente pondera a criação de
associações como veículo angariador de fundos nas mais diversas rúbricas para fins
sociais.-----------------------------------------------------------------------------------------------Foi solicitado pela Escola Secundária da Ribeira Grande às freguesias (Conceição,
Matriz, Ribeirinha, Santa Bárbara e Ribeira Seca) uma verba de 800 euros/cada, para a
aquisição de software novo para a biblioteca Manuel Barbosa. A Junta de Freguesia da
Conceição contribuiu com uma verba de 500 euros.------------------------------------------II – A Junta de Freguesia recebeu um abaixo-assinado de um grupo de moradores
residentes nas ruas do Alcaide e da Salvação para colocação de sinalética proibitiva de
estacionamento de viaturas, excetuando a dos moradores. A junta enviou o abaixo-

assinado ao município para um parecer, pelo que este volta a entregar o documento
para que a junta dê o seu parecer e proceda ao reenvio do mesmo ao município. Após
pedido do Sr. Presidente da Assembleia acerca do parecer da assembleia, este foi
diferido.---------------------------------------------------------------------------------------------Foi pedida a palavra pelo Vítor João, para que expusesse uma situação referente ao
trânsito, sugerido pelo proprietário do restaurante Monte Verde para a criação de
lugares de estacionamento no troço denominado por Rua do Monte Verde para
possibilitar a mobilidade dos autocarros. Será avaliado em data posterior.----------------Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata, que depois de ser lida e aprovada vai ser assinada nos termos da Lei:
O Presidente
O Secretário

