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

--------------------------------------------------------  Ata nº 2 ----------------------------------------------------

------Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezassete , 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. Informações; ---------------------------------------------------------------------------------------

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

------Ponto 1. Aprovação do regimento da Assembleia de Freguesia; --------------------------------------

------Ponto 2. Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Junta, sobre a 

actividade da Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 3. Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental. --------------------------------------------

------Ponto 4. Apreciação de propostas das Grandes Opções do Plano e do Orçamento para o ano de 

2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 5. Apreciação e votação de uma Proposta de Sinalização e trânsito. -------------------------

------Ponto 6. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos da lei. -----------------------------

------Havendo público presente interessado em intervir, foi dada a palavra ao Sr. Américo Nogueira 

e à Sra. Florbela Bairros. O Sr. Américo Nogueira desejou a todos os presentes umas Boas Festas e 

um bom trabalho autárquico. Por fim, tomou a palavra a Sra. Florbela Bairros que desejou umas 

boas festas a todos e fez alguns agradecimentos a autarquia referentes ao trabalho realizado na área 

da educação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------O Presidente da Junta agradeceu as palavras em nome de todos. -------------------------------------

------O Presidente da Mesa permitiu a intervenção dos deputados para informações. -------------------

------Pediu a palavra o Deputado Luís Filipe, questionando sobre o Imóvel junto ao Largo 25 de 

Abril, qual a sua utilidade e os valores envolvidos. -----------------------------------------------------------

------Respondeu o Presidente Junta que tinha sido hoje assinado a escritura do referido Imóvel e que 

no fim da sua demolição, iriam avaliar o espaço que resultaria e qual a sua finalidade. Os valores 

envolvidos eram cerca de 12 000 euros suportados pelo Município de Soure, sendo a demolição e 

limpeza dos destroços da responsabilidade do proprietário.--------------------------------------------------

------O Deputado Carlos Ferreira usou da palavra para questionar sobre o tanque do lavadouro da 

Ribeira da Mata e sobre o Parque Infantil, na Ribeira, para quando o retomar das obras?---------------

------Respondeu o Presidente da Junta que neste momento não tinha data definida, pois a prioridade 

era os passeios na escola Primária, mas  essa obras não estavam esquecidas.-----------------------------

------Entrou-se no Período da Ordem do Dia com a apreciação e votação do Regimento da 

Assembleia de Freguesia, que foi aprovado por unanimidade sem qualquer alteração ao 

apresentado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Seguiu-se a apreciação da informação escrita sobre a atividade da autarquia, não tendo 

qualquer reparo.------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

------Foi apreciada a 1ª revisão orçamental com uma breve explicação do Tesoureiro da Junta, Sr. 

Rui Baptista, a qual foi aprovada por maioria com duas abstenções das bancadas do CDU e PSD e 

sete votos favoráveis da bancada do PS.------------------------------------------------------------------------

------O Tesoureiro da Junta fez uma apresentação com explicação sucinta dos documentos relativos 

às Grandes Opções do Plano e do Orçamento para o ano de dois mil e dezoito com o total de 

receitas de cinquenta e nove mil duzentos e noventa e cinco euros e um total de despesas de igual 

valor. Postos à votação, os documentos foram aprovados por maioria com abstenções dos deputados 

do CDU e PSD, votos favoráveis da bancada do PS----------------------------------------------------------

------Foi analisada e votada a Proposta de Sinalização Trânsito, com uma breve explicação do 

Presidente da Junta sobre a necessidade e a finalidade da regulação do trânsito nos locais indicados 

na proposta. Posta à votação, foi aprovada por maioria com abstenção da Sra. Deputada do PSD. --- 

------Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e duas horas e trinta e cinco 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: 

    

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 


