Ata número quatro

Data: trinta dias do mês de Setembro de dois mil e catorze.
Hora: 20:00H

Local: Sede da Junta de Freguesia
Gisela de Fátima Pavão Melo Rodrigues Paz; Judite de Fátima

Presentes:

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; Sónia Faria; Ana Cristina Teixeira Pita; Nuno
Filipe Rodrigues Moreira.

Ausentes:

Carlos Alberto Pacheco Teixeira Gaipo; Carlos Manuel Furtado
Freire; Vítor João Oliveira Couto.
I - Apreciação da revisão orçamental;

Ordem de Trabalhos: II – Protocolos assinados;
III - Posição financeira da Junta de Freguesia.
Aos trinta dias do mês de setembro 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 seus elementos. Os elementos
Carlos Alberto Pacheco Teixeira Gaipo, Vítor João Oliveira Couto e Carlos Manuel
Furtado Freire estiveram ausentes desta reunião, sendo este último substituído pela
Sónia Faria. ----------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem dos trabalhos, foi lido a esta assembleia pelo seu presidente
dois votos. Um voto de louvor ao Sr. Padre Norberto Pacheco e um voto de
congratulação correspondente ao complexo de interpretação da Caldeira Velha, ambos
votados por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------A reunião prosseguiu com a leitura da ata da reunião anterior pelo 1º Secretário, tendo
sido aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------

I e II – Apreciação da revisão orçamental e protocolos estabelecidos:---------------------Na posse da palavra a presidente de junta comunicou que os protocolos já se
encontravam todos assinados, apesar de ainda não se ter recebido a totalidade da verba.
Na rubrica da habitação o valor recebido foi de 7500 euros que corresponde à 1ª
tranche, faltando ainda receber 15% do Protocolo estabelecido entre a Secretaria
Regional de Obras e Transportes.----------------------------------------------------------------Esta assembleia foi ainda informada que esta Junta tinha um Protocolo com a Secretaria
Regional do Ambiente, através dos Programa Eco Freguesias, correspondente ao valor
de 3900 euros. --------------------------------------------------------------------------------------Foram referidas as obras de beneficiação efetuadas ao Oráculo nas Alminhas e em
relação à Ermida de Nossa Senhora das Dores referiu-se quais as causas que justificam a
intervenção por parte da Junta de Freguesia neste templo. -----------------------------------Este ano recebeu-se uma percentagem do IMI urbano, cerca de 1% e 100% do IMI
rural, o que perfez um valor a receber de 5000 euros. O senhor presidente da assembleia
referiu, que apesar ser de direito o encaixe da totalidade do IMI rural por parte das
juntas, esta informação não está tão explícita, pelo que a parceria com a ANAFRE
demonstra uma importância maior no que se prende com questões burocráticas e sua
interpretação. Que foi votada por unanimidade.-------------------------III – Posição Financeira da Junta de Freguesia:-----------------------------------------------A senhora presidente de junta explicou a esta assembleia que a situação financeira deste
edil se encontra estável, conseguindo-se efetuar os pagamentos a trinta dias. Referiu
também a preferência de recorrer aos serviços das empresas locais ajudando-as assim
desta forma a assegurar os postos de emprego.-------------------------------------------------IV – Assuntos com interesse para a freguesia:--------------------------------------------------O CDIJ desenvolveu alguns jogos nas escolas da freguesia com o intuito de explicar aos
mais novos os jogos tradicionais, colaborando-se também com o material necessário
para a construção dos mesmos. -------------------------------------------------------------------O senhor presidente da assembleia questionou a senhora presidente da freguesia acerca
da data de início para o funcionamento da sala de informática, ao qual obteve a resposta
de que seria a partir do dia um do mês de outubro com um horário de funcionamento

entre as 9h e as 17h, encontrando-se disponível para toda a comunidade. A senhora
presidente frisou ainda que tem por objetivo o combate à infoexclusão dos mais idosos
da freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------Ainda em uso da palavra referiu que neste presente momento ainda se encontrava aberto
o período de inscrição para o curso de fotografia com o fotógrafo José Franco. Falou
também da participação da Junta de Freguesia no dia Mundial da Alimentação decorrido
no passado mês de outubro. -----------------------------------------------------------------------O senhor presidente da assembleia pediu a palavra para dar os parabéns à senhora
presidente pela entrevista dada na rádio, onde foram abordados temas respeitantes à
nossa 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

