
-------------------------------Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo-------------------------------

-----------------------------------------------------Acta nº 14------------------------------------------------------

-----Aos vinte e um dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas, 

reuniu, em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo, na sede, com a 

seguinte ordem de trabalhos, conforme convocatória do Presidente da Assembleia de Freguesia: ----

------Período de antes da ordem do dia: ------------------------------------------------------------------------

------Ponto 1. Apreciação da proposta de acta de vinte e oito de Setembro de dois mil e doze; --------

------Ponto 2. Leitura de expediente e intervenções na generalidade. --------------------------------------

------Período da Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 1. Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Junta, sobre a 

actividade da Autarquia; ------------------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 2. Apreciação de propostas das Grandes Opções do Plano e do Orçamento para o ano 

dois mil e treze; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 3. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos da lei. -----------------------------

------Presidiu à sessão o Presidente da Assembleia de Freguesia, que registou a falta do 2º Secretário 

Mário Berardo, justificada por motivos de saúde, sendo substituído pelo Deputado José Raimundo. 

------Não havendo público presente interessado em intervir, iniciou-se a ordem de trabalhos com a 

leitura da acta da sessão anterior, que posta à votação, foi aprovada por unanimidade. -----------------

------Seguidamente o Presidente da Mesa resumiu o expediente e abriu o período para intervenção 

dos Deputados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra a Deputada Rosária para informar que não havia iluminação na Rua do Casal 

do Paço e fez uma chamada de atenção para o perigo, que representa a berma, à saída da Rua do 

Outeiro, no Cimeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------Seguiu-se a intervenção do Deputado Filipe Silva para falar da sinalização, que requer a 

estrada que liga Figueiró aos Casais Velhos, devido a inundações. ----------------------------------------

------Foi dada a palavra ao Deputado Isaías Ferreira, que informou ter verificado uma avaria na 

iluminação, no Largo Vinte e Cinco de Abril, questionou relativamente ao ringue, à casa mortuária 

e à divulgação das actas na página de internet. Lembrou, ainda, que se agravou a situação do muro, 

na Rua Baixa de Santa Ana. --------------------------------------------------------------------------------------

------Interveio o Presidente da Mesa para esclarecer que a publicação das actas na internet, ainda 

não se encontra em situação de incumprimento. --------------------------------------------------------------

------O Presidente da Junta registou o assunto relativo à iluminação, esclareceu que foi feita limpeza 

no espaço envolvente ao Ringue, onde as balizas foram fixadas com segurança e, adiantou, que foi 

aprovada em reunião de Câmara, a intervenção neste espaço, assim como um apoio de vinte mil 

euros para a construção da casa mortuária. Quanto ao muro referido, informou já ter havido 

intervenção técnica, da responsabilidade dos proprietários. -------------------------------------------------

------Retomou a palavra o  Deputado Isaías para questionar se a Junta tinha responsabilidades para 

com o Grupo Desportivo, respondendo o Presidente da Junta, que não. -----------------------------------

------Pediu para intervir o Deputado António Santos, para realçar o perigo da berma referida pela 

Deputada Rosária e informar que a situação se agravou. ----------------------------------------------------

------Entrou-se no Período da Ordem do Dia, com apreciação da informação escrita, seguindo-se a 

apresentação sucinta das propostas das grandes opções do plano e do orçamento para o ano dois mil 

e treze, com um total de receitas de sessenta e três mil, cento e oitenta euros e um total de despesas 

no mesmo valor. Após a prestação de alguns esclarecimentos, os documentos foram postos à 

votação, sendo aprovados por maioria, com as abstenções dos deputados da CDU e do PSD. ---------

------ Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e duas horas e cinquenta e três minutos, foi 

declarada encerrada a sessão, de que se lavrou a presente acta, que na próxima sessão, no fim de 

lida e aprovada, será assinada pelo Presidente da Mesa e pelos Secretários. ------------------------------

------O Presidente da Mesa: 

------O Primeiro Secretário: 

------O Segundo Secretário: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


