
Junta de Freguesia da Conceição - 2010 

1

Acta número quatro 
 

Data: seis dias do mês de Julho de dois mil e dez.  

Hora: 20:00H Local: Sede da Junta de Freguesia 

Presentes: 
 Mário Miguel Rodrigues Furtado; Maria Helena Soares de Sousa; 

Zenaide da Conceição F. M. G. Victória; Gisela de Fátima Pavão Melo 

Rodrigues; Cristiana Alexandre Batista dos Santos; Vítor João Oliveira 

Couto; Hélder Fernandes Lemos Goulart; Nuno Filipe Silvestre 

Pinheiro; Zita da Conceição Silva Medeiros Estrela; Pedro António 

Pavão Tavares 

Ausentes: Carlos Manuel Furtado Freire; Marco Paulo Medeiros Martins 

Ordem de Trabalhos:
I – Medidas de austeridade; 

II – Semana Cultural; 

III – Postura de trânsito na Freguesia (propostas de alteração); 

IV – Informação do Presidente sobre a Actividade da Junta de 

Freguesia; 

Aos seis dias do mês de Julho do ano de dois mil e dez, pelas vinte horas, por 

convocatória da Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, 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 de Trabalhos. 

A sessão iniciou-se com a leitura da Acta n.º 3 que foi aprovada por unanimidade. 

 

Antes da ordem de trabalhos, foi apresentado o Voto de Congratulação prestada pelo 

Senhor Presidente da República aos autarcas da região – Anexo II. ---------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberações: I – Em resultado das medidas de austeridade apresentadas no Plano de 

Estabilidade e Crescimento (PEC), foi deliberado pelo Governo Central uma redução 

de 5% no orçamento de todos os municípios para as respectivas juntas de freguesia, a 

partir do terceiro trimestre de 2010. Esta medida implica automaticamente uma 

redução de igual valor – 5% - no orçamento para 2010 já aprovado nesta Assembleia de 

Freguesia.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II – Sendo intenção do executivo desta Junta de Freguesia a realização da Semana 

Cultural aquando das festas da padroeira desta freguesia, foram discutidas algumas 

ideias sobre o programa a elaborar. Destas, de realçar a realização de uma Feira 

Gastronómica e homenagem ao Sr. José Maria Tomás. -------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

III – Sobre o ponto três da ordem de trabalhos, nenhum membro desta Assembleia 

apresentou qualquer sugestão sobre a postura de trânsito na freguesia. ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV – Das informações sobre a actividade da Junta de Freguesia, foi esta Assembleia 

informada que a Câmara Municipal da Ribeira Grande já contactou a anterior direcção 

da Filarmónica Voz do Progresso, afim de ceder a gestão das instalações da sede à 

Junta de Freguesia da Conceição. 

Seguidamente foram entregues os diplomas do V Curso Básico de Protecção Civil ------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E, não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente acta, que depois de ser lida e aprovada vai ser assinada nos termos da Lei:  

A Presidente  

O/A Secretário/a  


