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Acta número seis 

 
 
Data: Dezassete dias do mês de Dezembro 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; Vítor João Oliveira Couto; Nuno Filipe 

Silvestre Pinheiro; Zita da Conceição Silva Medeiros Estrela; 

Marco Paulo Medeiros Martins; Hélder Fernandes Lemos 

Goulart; Carlos Salvador; Luís Alberto S. Borges 

Ausentes: Pedro António Pavão Tavares (Falta injustificada) 

 
Ordem de Trabalhos: 

I – Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2011; 

II – Aceitação de delegação de competências por parte da 

Câmara Municipal; 

III – Concurso de Presépios; 

IV – Cantar às Estrelas; 

V – Adiamento da Semana Cultural; 

VI – Distribuição de Metadona no Parque da Polícia; 

VII - Diversos 

Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dez, pelas dezanove 

horas e trinta minutos, 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.---------------------------------------------------------- 

Por não poderem estar presentes na na reunião o Senhor Carlos Manuel Furtado 

Freire e a Drª Cristiana Alexandra Batista dos Santos, foram substituídos  

respectivamente pelos Srs Carlos Salvador e Luís Alberto S. Borges.----------------- 

A sessão iniciou-se com a leitura da Acta n.º 5 que foi aprovada por 
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unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------- 

: I – Após apresentação do Orçamento para 2011 por parte do contabilista da 

Junta de Freguesia, o mesmo foi aprovado por unanimidade.-------------------------- 

II – Foi igualmente aprovado por unanimidade a aceitação de delegação de 

competências por parte da Câmara Municipal. -------------------------------------------------- 

III – à Semelhança do que vem acontecendo em anos anteriores, esta Assembleia 

foi informada da realização do Concurso de Presépios, tendo sido designado 

nesta sessão o júri composto pelos membros Zenaide da Conceição F. M. G. Victória, 

Nuno Filipe Silvestre Pinheiro e Zita da Conceição Silva Medeiros Estrela.  ----------------

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

IV – Esta Assembleia foi igualmente informada da participação da Junta de 

Freguesia na noite de Cantar às Estrelas por membros do seu executivo, crianças 

do ATL e seus familiares.------------------------------------------------------------------------- 

V – Por impedimentos de força maior a Semana Cultural prevista na sessão 

anterior ficou adiada, tendo o executivo se comprometido a apresentar novo 

programa aquando da próxima sessão desta Assembleia.--------------------------------

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

VI – Foi dado a conhecer o descontentamento e preocupação de alguns 

moradores desta freguesia, bem como do executivo da Junta de Freguesia, sobre 

a distribuição de metadona no parque de estacionamento da Polícia. O membro 

Hélder Fernandes Lemos Goulart questionou a decisão da escolha do local tendo em 

conta a proximidade deste local com 3 escolas. Sobre este assunto foi ainda informada a 

esta Assembleia,  que esta é uma situação temporária tendo a Câmara Municipal 

assumido a escolha de um local fixo para a distribuição de metadona.-------------------------

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

VII – Foi informada esta Assembleia, por parte do Presidente da Junta de Freguesia, 

sobre o envio de um memorando à Câmara Municipal da Ribeira Grande enumerando 

as ruas com piso irregular (Rua Vigário Matias; Rua Nossa Senhora das Dores, Travessa 
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Nossa Senhora das Dores, Rua do Alcaide; Rua dos Apóstolos; Rua do Berqúo) bem 

como de espaços a necessitarem de arranjos e requalificações (Largo das Dores; Oráculo; 

Iluminação da Igreja de Nossa Senhora da Conceição).--------------------------------------------- 

Foi ainda questionado o executivo da Junta de Freguesia por parte do membro 

da Assembleia Nuno Pinheiro( PSD) sobre a justificação da presença da 

funcionária Rosa Meneses, uma vez que por motivos de gestão e contenção de 

custos a presença da mesma deveria ser equacionada.------------------------------------ 

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  

 
 
 
 
 
 


