
Acta número cinco 
 
Data: trinta dias do mês de Setembro de dois
Hora: 20:00h 

Junta 
deFreguesia da 
Conceição - 
2010 

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; Carlos Manuel Furtado 

Freire 

Ausentes: 
 

Pedro António Pavão Tavares; Marco Paulo Medeiros Martins; 

Cristiana Alexandre Batista dos Santos (Falta Justificada); Hélder 

Fernandes Lemos Goulart (Falta Justificada) 

Ordem de Trabalhos: 
I – Semana Cultural vs. Fim-de-Semana Cultural; 

II – Alteração de Trânsito na Rua Artur Hintze Ribeiro; 

III – Informações do Presidente da Junta de Freguesia; 

Aos trinta dias do mês de Setembro 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.--------------------

Por ausência do 2º Secretário desta Assembleia, o membro Zita da Conceição Silva 

Medeiros Estrela assumiu o lugar deste.--------------------------------------------------------------

A sessão iniciou-se com a leitura da Acta n.º 4 que foi aprovada por unanimidade. 

Antes da ordem de trabalhos, foi apresentado o documento orientador sobre faltas e 

perdas de mandato dos Eleitos Locais – Anexo II.--------------------------------------------------

Esta Assembleia foi ainda informada pelo executivo da colaboração da Junta de 

Freguesia da Conceição com o Centro de Terapia Familiar e Intervenção, 

nomeadamente na cedência de um espaço para que uma vez por semana esta 

instituição possa desenvolver a sua actividade na freguesia da Conceição-------------------

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

Deliberações: I – Face aos cortes orçamentais e ao cenário económico que se vive, foi 

proposto pelo executivo que o programa cultural, a realizar aquando das festas da 
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padroeira da freguesia, decorra apenas num fim-de-semana, em detrimento de um  

 

programa que ocupasse uma semana completa.----------------------------------------------------

Após análise e discussão esta Assembleia deliberou que o programa a desenvolver 

deveria ocorrer no fim-de-semana de 3 a 5 de Dezembro, compreendendo actividades 

como homenagem a um cidadão local, noite de animação e gastronomia local e ainda 

exposições de artesanato e animação infantil.------------------------------------------------------ 

II – Sobre a proposta de alteração ao trânsito da Rua Artur Hintze Ribeiro (Anexo III), 

foi aprovado por unanimidade a intenção de que o trânsito nesta rua se faça 

exclusivamente no sentido Norte/Sul, bem como, a proibição de circulação de trânsito 

no sentido Sul/ Norte na Rua das 16 Pedras ( excepto para transportes colectivos de 

passageiros).--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

informada que, tal como já havia sido sugerido por um membro desta Assembleia 

aquando da apresentação do Orçamento para o presente ano, foi adoptado um novo

tarifário para as comunicações da Junta de Freguesia a fim de reduzir os custos com 

esta rubrica.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi igualmente dado a conhecer que, no âmbito do programa Eco-Freguesias,  esta 

Junta foi premiada com um valor de 1 000,00€, valor este que servirá para a aquisição 

de uma nova viatura para melhorar os serviços operacionais. ----------------------------------

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

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  
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