Ata número três
Data: catorze dias do mês de julho 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; Sónia da Conceição Tavares Faria;
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; Carlos Alberto Pacheco Teixeira Gaipo.

Ausentes:

Rodrigo João Medeiros de Sousa.
I – Conservação e manutenção da sede da junta;

Ordem de Trabalhos:

II – Remodelação da Ermida Nossa Senhora das Dores;
III – Reconstituição do Oráculo das Alminhas;
IV – Situação Económico-Financeira da junta.

Aos catorze dias do mês de julho 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 Rodrigo
João Medeiros de Sousa esteve ausente desta reunião substituído pelo elemento Sónia
da Conceição Tavares Faria.---------------------------------------------------------------------Antes de dar início à discussão dos pontos da ordem do dia, o Sr. Presidente da
Assembleia lançou uma questão relacionada com a freguesia, à qual todos
responderam que não tinham nada a apontar.--------------------------------------------------A reunião prosseguiu com a leitura da ata da reunião anterior pela Ana Cristina
Teixeira Pita, tendo sido aprovada por unanimidade.-----------------------------------------O Presidente da Assembleia pediu a palavra para questionar a Sra. Presidente da Junta

sobre as tranches da ASDERP. Foi respondido que no mês anterior receberam as
últimas duas tranches e que ficou tudo liquidado com os fornecedores.
A Sra. Presidente da Junta referiu que, ainda, falta equipar a sala de informática pois,
para equipar esta sala os equipamento terão de ser suportados pela junta.-----------------I – Por pedido do Sr. Presidente da Assembleia a sessão iniciou-se com a explicação
por parte da Sra. Presidente da Junta em relação à conservação e manutenção da sede
da junta. Foi referido que a maior preocupação no momento é em relação à
canalização. Esta já foi reparada mas o problema persiste e o mais provável será a sua
substituição, pelo que em meados de agosto ou em setembro este problema deverá ser
revisto. Referiu, também, que a sede está a precisar de uma pintura e que o teto da sala
de reuniões precisa de ser reparado.-------------------------------------------------------------II – As condições que a Ermida da Nossa Senhora das Dores apresenta é, também, uma
das preocupações da Junta de Freguesia, e para que esta tenha as condições necessárias
será essencial fazer uma intervenção, principalmente, no quarto de banho, na cozinha e
nas paredes, devido à humidade.-----------------------------------------------------------------Em relação a este ponto, a Sra. Presidente da Junta informou que esteve reunida com o
Sr. Presidente da Câmara e que até hoje não obteve nenhuma resposta, deste modo,
decidiu reunir-se com o Diretor das Obras Públicas e apresentou um orçamento de
cinco mil e seiscentos euros com pintura e sem mobílias. Neste momento, a Junta de
Freguesia já recebeu o protocolo assinado com o valor de cinco mil euros e aguarda a
transferência deste valor. E, que até ao final do ano estas obras estarão concluídas.
Em resposta à pergunta do Sr. Carlos Gaipo a Sra. Presidente da Junta respondeu que a
Ermida ficará ao cuidado da Junta de Freguesia e que neste momento a chave está na
posse da Junta. -------------------------------------------------------------------------------------III – Segundo o Sr. Presidente da Assembleia as Alminhas é um sítio marcante e a
população da freguesia tem gosto em enfeitar aquele local, e que é muito bem visto
reconstituir aquele lugar. Neste sentido, o custo para reconstituição do fundo do
Oráculo das Alminhas é de quatrocentos e oitenta e um euros. Questionou os membros

da assembleia sobre o material da pedra a ser colocada no fundo do Oráculo e por
unanimidade foi escolhida a pedra mármore de cor escura.----------------------------------IV – A nível da situação Económico-Financeira da Junta de Freguesia, a Sra.
Presidente da Junta referiu que as juntas atravessam períodos menos bons e que a Junta
de Freguesia não tem margem para fazer grandes despesas e que esta só consegue
suportar as despesas diárias. Os protocolos têm sido uma mais-valia na ajuda da
situação económico-financeira da Junta.-------------------------------------------------------Quanto aos fornecedores tem sido dada prioridade aos fornecedores da freguesia, e o
prazo de pagamento tem sido cumprido, entre trinta a quarenta dias. Por este motivo, a
Sra. Presidente da Junta reuniu-se com alguns fornecedores para solicitar baixar os
preços, uma vez que a Junta está a cumprir o prazo de pagamento de trinta dias.
Em relação às habitações degradadas foi feito um projeto “Conceição em Renovação”
com o valor entre dez a quinze mil euros. O protocolo já foi assinado e a Junta de
Freguesia irá receber o valor de quinze mil euros para quinze habitações, que será
transferido por duas vezes. Neste momento, a Junta ainda não recebeu a primeira
tranche de sete mil e quinhentos euros contudo, já iniciou uma intervenção numa
habitação na Rua do Vencimento. Após a conclusão das intervenções será realizada
uma vistoria por parte da Secretaria Regional da Habitação e só depois desta vistoria
será transferido o restante montante no valor de sete mil e quinhentos euros.------------O Presidente da Assembleia enalteceu a Junta de Freguesia pelos protocolos que tem
vindo a desenvolver.-------------------------------------------------------------------------------A sessão prosseguiu com a intervenção da Sra. Presidente da Junta para informar aos
presentes que a parceria com os fotógrafos amadores está agendada para o mês de
setembro pois, o Sr. Franco já tem inscrições. Informou, ainda, que no próximo fim-desemana irão realizar-se as festas do Espirito Santo, na cidade da Ribeira Grande. A
Junta de Freguesia estará presente no cortejo e irá distribuir massa sovada, sendo os
custos suportados pela Junta.
Comunicou, que será entregue à Banda Filarmónica um valor anual de setecentos e

cinquenta euros. Esta beneficiará da carrinha e prestará um serviço à Junta de
Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------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

