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

------------------------------------------------------Ata nº 03 ------------------------------------------------------

------Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, 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 vinte e dois de dezembro de dois mil e dezassete. ------

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

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

atividade da Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ponto 2. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano de 2017; --------- 

------Ponto 3. Aditamento ao Acordo de Execução de Delegação de Competências. --------------------

------Ponto 4. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos da lei. ---------------------------- 

------Presidiu à sessão o Presidente da Assembleia de Freguesia, registando a ausência da Sra. 

Deputada Cristina Paixão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------Pediu a palavra o Sr. Deputado da CDU, Sr. Luís Filipe, para produzir as seguintes questões: 

Se a junta iria aproveitar a construção da Ilha Ecológica para efetuar a construção do muro suporte 

de terras? Qual a finalidade do espaço deixado pela demolição da casa na Rua da Igreja e se 

estariam abertos a propostas? Questionou o porquê da falta de limpeza das Ruas? Referente à obra 

realizada junto ao muro do sr. Arcindo, se estariam a pensar fazer em outros locais?  Qual a situação 

do estacionamento em frente à escola de Figueiró? -----------------------------------------------------------

------A estas questões respondeu o Sr. Presidente da junta: Apresentando o projeto da Ilha Ecológica 

disse que nesta fase não estava contemplado a construção do muro, mas é uma vontade da 

autarquia. Relativamente ao espaço na Rua da Igreja ainda não definiram objetivos, mas aceitam 

propostas. As limpezas das ruas já iniciaram após um longo período de chuvas intensas. Referente à 

obra junto à casa do Sr. Arcindo, gostariam de ver realizadas em muitos outros locais, mas 

infelizmente sai muito caro e irão fazer conforme as possibilidades nos locais que forem 

prioritários.  Referente ao estacionamento junto à escola a situação esta resolvida com o proprietário 

e ira ser feita quando possível. -----------------------------------------------------------------------------------

------Usou da palavra o Sr. Deputado Carlos Ferreira para informar da situação perigosa existente na 

curva antes da Capela da Ribeira da Mata.---------------------------------------------------------------------

------Questionou a Sra. Deputada Olga Pimentel sobre o acompanhamento no Recinto de festas da 

Ribeira da Mata? Se houve muita aderência à sensibilização sobre o risco de fogos? Se a junta 

pensaria em adquirir gavetões para os cemitérios? Quais os apoios a eventos realizados na 

freguesia?  A situação do Parque Infantil na Ribeira da Mata? ---------------------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente da Junta que foram observadas as carências em termos de 

segurança no recinto de festas. Que houve muita aderência e foram feitos muitos esclarecimentos 

referentes aos riscos de incêndios. Que o projeto de alargamento do cemitério de Figueiró já 

contempla um espaço para gavetões e que iriam ver a questão nos outros cemitérios. Que fazem um 

apoio indiferenciado a todas as instituições nas suas diversas iniciativas. Relativamente ao parque 

infantil disse que o apoio das juntas já estava realizado faltando cerca de dez mil euros do 

Município para aquisição de equipamentos.--------------------------------------------------------------------

------Aprovou-se por unanimidade a ata de vinte e dois de dezembro de dois mil e dezassete.---------

------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 ações que achou mais relevantes não havendo 

intervenções dos Srs. Deputados.--------------------------------------------------------------------------------

------Apreciou-se os documentos de prestação de contas do ano de 2017 com intervenção do Sr. 

Tesoureiro da Junta que fez uma breve apresentação com explicação sucinta dos documentos com 



um total de recebimentos de cinquenta e nove mil novecentos e nove euros e quarenta e nove 

cêntimos e pagamentos de igual valor. -------------------------------------------------------------------------

------Postos à votação, os documentos foram aprovados por maioria com uma abstenção da bancada 

do CDU, sete votos favoráveis: seis da bancada do PS e um da bancada do PSD----------------------- 

------No Ponto três apreciou-se a Proposta de aditamento ao Acordo de Execução de Delegação de 

Competências. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Interveio da parte do Executivo o Sr. Presidente da junta e o Sr. Tesoureiro, para defender a 

proposta e esclarecer as razões da mesma, não sofrendo qualquer reparo por parte da Assembleia. --

------Após a intervenção foi votada e aprovada por maioria com sete votos a favor e uma abstenção  

a referida Proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------

------No Ponto quatro por nada ter sido incluído, nada foi deliberado.-------------------------------------

------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 ata, que na próxima sessão, no fim 

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

 

 

------O Presidente da Mesa: 

 

------O Primeiro Secretário: 

------O Segundo Secretário: 

    

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 


