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-------------------------------Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo-------------------------------
-------------------------------------------------------- Ata nº 11 ---------------------------------------------------
--------Aos dezoito dias do mês de Dezembro do ano dois mil e quinze, 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. Leitura de expediente e intervenções na generalidade. ------------------------------------
--------Ponto 2. Apreciação e votação da ata de 25 de setembro de 2015.----------------------------------
--------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
de 2016.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------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 presença de todos
os convocados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Havendo público presente interessado em intervir, foi dada a palavra ao Sr. António Malhão
e ao Sr. Acácio Ferreira.-------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Sr. António Malhão usou da palavra para dar os parabéns à Junta de freguesia por alguns
trabalhos realizados, questionou sobre o “monumento aos Combatentes da Grande Guerra”, Sobre
os serviços prestados no Posto Médico da Granja do Ulmeiro e sobre alguns detritos da etar que
continuam a aparecer junto à farmácia, junto aos Casais Velhos e junto à Azenha. O Sr. Presidente
da Junta agradeceu as sua palavras e respondeu que referente ao monumento a comissão teria duas
maquetes para apresentar, sobre os serviços prestados na Unidade de Saúde da Granja não são
responsabilidade desta junta e que iria averiguar a situação que se esta a passar na zona dos Casais
Velhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Seguidamente tomou a palavra o Sr. Acácio Ferreira para saber qual a viabilidade de
deslocalizar a feira para outro local. Respondeu o Sr. Presidente da Junta que a feira foi legalizada
naquele lugar e que para uma deslocalização de acordo com a legislação em vigor seria necessário
criar condições idênticas num novo espaço, compatíveis com as que existem ----------------------------
--------Seguidamente o Presidente da Mesa permitiu a intervenção dos deputados para informações.
--------Seguiu-se uma intervenção da Sra. Deputada Sandra Ferreira para informar que algumas
pessoas da freguesia não ficaram satisfeitas com a poda realizada nos plátanos no ano anterior.------
--------Usou da palavra o Sr. Deputado Carlos Ferreira para agradecer à junta de freguesia o apoio
na obra realizada na Estrada de ligação Figueiró à Ribeira da Mata.---------------------------------------
--------Pediu ainda a palavra o Deputado Luís Filipe, para poder obter mais informações sobre o
Posto de Saúde e sobre a retirada de móveis do mesmo, as quais foram prestadas pelo Sr. Presidente
da Assembleia.------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Aprovou-se por unanimidade a ata de vinte e cinco de setembro de dois mil e quinze.----------
--------Entrou-se no Período da Ordem do Dia com a apreciação da informação escrita sobre a
atividade da autarquia.---------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Sr. Presidente da Junta destacou algumas acções mais relevantes não merecendo qualquer
reparo por parte da Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------
--------Apreciou-se as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de dois mil e dezasseis
com intervenção do Sr. Tesoureiro da Junta que fez uma apresentação com explicação sucinta dos
documentos relativos às Grandes Opções do Plano e do Orçamento para o ano de dois mil e
dezasseis com o total de receitas de cinquenta e seis mil e cem euros e um total de despesas de
igual valor. Postos à votação, os documentos foram aprovados por maioria com abstenções dos dois
deputados da CDU e um do PSD e seis favoráveis de toda a bancada do PS. -------------------------- --
--------Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e duas horas e dez minutos, foi declarada
encerrada a sessão, de que se lavrou a presente ata, que na próxima sessão, no fim de aprovada, será
assinada pelo Presidente da Mesa e pelos Secretários. -------------------------------------------------------
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------O Presidente da Mesa:

------O Primeiro Secretário:

------O Segundo Secretário:


