Acta número dois
Data: vinte e nove dias do mês de Dezembro de dois mil e nove.
Hora: 20:00H

Local: Sede da Junta de Freguesia
Mário Miguel Rodrigues Furtado; Maria Helena Soares de Sousa;

Presentes:

Zenaide da Conceição F. M. G. Victória; Gisela de Fátima Pavão Melo
Rodrigues; Cristiana Alexandre Batista dos Santos; Vítor João Oliveira
Couto; Carlos Manuel Furtado Freire; Marco Paulo Medeiros Martins;
Hélder Fernandes Lemos Goulart; Nuno Filipe Silvestre Pinheiro; Zita
da Conceição Silva Medeiros Estrela

Ausentes:

Pedro António Pavão Tavares
I – Orgânica a implementar internamente, atribuições do Executivo;

Ordem de Trabalhos: II – Orçamento e grandes opções do Plano para o ano 2010;
III – Informações do Presidente sobre a actividade da Junta de Freguesia

Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, 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.
Deliberações: Por solicitação do Presidente de Junta de Freguesia, como pode-se verificar no Anexo I, a
Presidente da Assembleia deliberou a introdução de mais um ponto na ordem de trabalhos – Aceitação
de delegação de competências nas Juntas de Freguesia do Concelho, em detrimento do ponto I da ordem
de trabalhos inicialmente estabelecida – Orgânica a implementar internamente, atribuições do Executivo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, a Presidente da Assembleia leu a todos os presentes a carta do pedido
de suspensão do mandato do Membro da Assembleia de Freguesia Ana Catarina
Medeiros Caetano, a qual se encontra em anexo. A Assembleia decidiu por
unanimidade aceitar a suspensão do mandato do Secretário da Junta de Freguesia.

Foi proposta à Assembleia o nome da Sr.ª Cristiana Alexandra Batista dos Santos, para
ocupar o cargo de Membro da Assembleia de Freguesia.

Após a contagem dos votos, a Sr.ª Cristiana Alexandra Batista dos Santos foi eleita por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre o ponto dois da ordem de trabalhos, o orçamento para 2010 foi apresentado pela
contabilista da Junta de Freguesia, tendo sido aprovado por unanimidade pelos
membros presentes na reunião. ----------------------------------------------------------------------

Foi apresentado à Assembleia, pelo Presidente da Junta de Freguesia, a Aceitação da
Delegação de Competências das Juntas de Freguesia. Estas competências foram
debatidas e aceites por unanimidade pelos Membros presentes.

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

