
Acta número catorze 
 

Data: 27 de Novembro de 2008 
Hora: 20:00H Local: Sede da Junta de Freguesia 

Presentes: 
Maria Helena Soares de Sousa; Gisela de Fátima Pavão Melo Rodrigues; 

Zeanaide da Conceição Victória; Pedro António Pavão Tavares; Paulo 

Manuel Tavares Arruda; Hélder Fernandes Lemos Goulart; Mário 

Miguel Rodrigues Furtado; Carlos Alberto Teixeira Gaipo   

Ausentes: Ana Catarina Medeiros Caetano; Victor Manuel Vieira Barbosa; Carlos 

Freire ( faltas Justificadas) Emanuel Da Câmara Teixeira; ( falta não 

justificada); 

Ordem de Trabalhos:
a) Período antes da ordem do dia: 

− Registo das Presenças; 

− Aprovação da acta da sessão anterior 

b) Ordem de trabalhos: 

 _ Substituição de Elemento na Assembleia 

 _ Eleição da 2ª Secretaria da Mesa da Assembleia 

 _ Serviços Administrativos 

_ Diversos 

 

_ Aos vinte e sete dias do mês de Novembro do ano de dois mil e oito, 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 

Assembeia de Freguesia acima referidos para dar cumprimento à ordem de Trabalhos. 

- No que refere ao primeiro ponto de ordem de trabalhos, a mesa da Assembleia será 

alterada na próxima reunião após a substituição de Zenaide Da Conceição Victória, que 

passou a exercer funções de Secretária de Junta de Freguesia. Por esse motivo passou-

se de imediato para o ponto dois da ordem de trabalhos: Eleição da segunda secretária 

da mesa de Assembleia. O Mário Miguel Furtado, Presidente de Junta, propôs  o nome 

de Gisela de Fátima Pavão Melo Rodrigues para ocupar esse lugar. A Assembleia 

aceitou a proposta e procedeu-se à eleição, cujo resultado foi a unanimidade de votos. 

Sendo assim, a constituição da mesa da assembleia será a seguinte---------------------------- 



– Presidente- Maria Helena Soares de Sousa--------------------------------------------------------- 

- 1ª Secretária- Ana Catarina Medeiros Caetano ---------------------------------------------------- 

– 2ª Secretária- Gisela de Fátima Pavão Melo Rodrigues------------------------------------------ 

– Na actual sessão, em substituição de Ana Catarina Medeiros Caetano, esteve o 

membro Hélder  Fernandes Lemos Goulart.---------------------------------------------------------- 

− A Reunião continuou com a apresentação de uma Proposta que se anexa ( Anexo 

I) por parte de Mário Miguel Furtado, Presidente de Junta de Freguesia. A 

proposta de contratar a termo resolutivo e sem vínculo à Junta de Freguesia de 

Laura Valentim, actualmente em prestação de serviço, foi posta à discussão. A 

Presidente da Assembleia, Helena Soares de Sousa considerou que para além de 

se justificar um elemento a tempo inteiro nos serviços administrativos da Junta, 

atendendo à necessidade de prestar um serviço de qualidade aos munícipes e ao 

crescimento sustentado da Freguesia, é necessário, igualmente, dar o exemplo de 

celebrar um contrato que dignifique o trabalhador. Face ao exposto, foi 

deliberado por unanimidade a contratação a termo resolutivo de Laura 

Valentim. 

− Com esta contratação é que o serviço de condutor,  prestado por Fernando 

Tavares como condutor da carrinha de nove lugares seja assegurado por 

Fernando Tavares e Laura Valentim.      

− No ponto diversos, o Presidente de Junta de Freguesia deu conta à Assembleia 

da reunião tida com o Senhor Presidente  de Câmara Ricardo Silva, para a 

discusão do orçamento para o exercicio de dois mil e nove. Nesse Orçamento 

serão contemplados a trânsferência de dois mil euros para as despesas da 

construção do Parque Infantil bem como o financiamento para o corta-vento da 

Ermida de Nossa Senhora das dores. 

Está orçamentado em cerca de dois mil euros a reparação do chão de uma das salas do 

edificio da Junta. Para o próximo ano está também previsto a continuação do arranjo da 

Praia do Monte Verde e do caminho de penetração do caminho Velho. Ainda no que se 

refere a caminhos agrícolas, em reunião com o IROA, foi discutido o arranjo do 

caminho da Pernada, por ser de grande necessidade para os lavradores. Foram 

apresentadas as seguintes áreas de melhora: diminuir o ruído causado pela passagem 



do trânsito sobre as tampas dos serviços de Água, na Rua das Rosas; alteração da 

temporização dos semáforos da Rua do Vencimento para maior fluidez do tráfego; 

colocação de parquimetro na Rua de São Sebastião até ao final do corrente ano----------- 

– Foi solicitado sugestões para placas toponímicas do Parque Industrial.-------------------- 

--Por fim, foi marcada a próxima reunião para o dia doze de Dezembro à qual se 

seguirá um jantar de Natal, para o qual todos os membros estão convidados.--------------

----      

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  


