Ata número dezassete
Data: dezassete dias do mês de setembro de dois mil e treze.
Hora: 20:00H

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

Presentes:

Sousa; Gisela de Fátima Pavão Melo Rodrigues; Vítor João
Oliveira Couto; Carlos Humberto Rego Salvador; Zita da
Conceição Silva Medeiros Estrela; Nuno Filipe Silvestre
Pinheiro; Hélder Fernandes Lemos Goulart; Luís Borges;
Zenaide da Conceição F. M. G. Victória

Ausentes:

Emanuel Teixeira; Carlos Freire

I – Situação Financeira da Junta;
Ordem de Trabalhos:

II – Projetos aprovados - celebração de contrato com IFAP Instituto de financiamento da Agricultura e Pescas;
III – Acordo de colaboração com a Secretaria Regional dos
Recursos Naturais;

Aos dezassete dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, 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 e aprovação da ata número 16 que foi aprovada com
a abstenção do membro Vítor Couto.
Antes do início da ordem de trabalhos, o presidente da junta de freguesia propôs um
minuto de silêncio que foi cumprido em memória da irmã da presidente desta
assembleia de freguesia, falecida recentemente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------I – Estando o mandato deste executivo a terminar, o presidente informou esta

assembleia que a junta de freguesia de conceição não tem dívidas a não ser a conta de
pagamentos a fornecedores a 30 dias. --------------------------------------------------------II – Na sequência do já apresentado na sessão anterior, esta junta de freguesia
apresentou uma candidatura através do programa ASDEPR (Associação para o
Desenvolvimento e Promoção Rural). Os projetos apresentados já foram aprovados,
estando previsto o arranque da obra do parque infantil para outubro, altura que a junta
irá receber 50% do valor total do projeto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------III – A junta de freguesia estabeleceu um acordo de colaboração com a Secretaria
Regional dos Recursos Naturais no qual serão transferidos 2700€ para apoio a limpeza
de ribeiras, sargetas, etc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------IV – O presidente do executivo informou esta assembleia que a junta irá contar com
mais quatro colaboradores através do programa Recuperar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

E, não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual se
lavrou a presente ata, que irá ser aprovada por minuta e assinada nos termos
da Lei:
A Presidente
O Secretário

