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

------------------------------------------------------Ata nº 10 ------------------------------------------------------

----Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, 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 das atas de vinte e um de junho e nove de agosto de dois mil e 

dezanove.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----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 do Regulamento de Taxas e Licenças da Freguesia. --------------- 

-----Ponto 3. Apreciação de Propostas Toponímicas. ---------------------------------------------------------

-----Ponto 4. Apreciação de Propostas de Louvor e Mérito. ------------------------------------------------- 

-----Ponto 5. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos da lei. ------------------------------ 

-----Presidiu à sessão o Presidente da Assembleia de Freguesia, registando a presença de todos os 

Srs. Deputados, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Pediu a palavra a Sr. Deputado Luís Felipe para informar do perigo que apresentava um cabo 

junto à casa do Sr. Jorge Canais. --------------------------------------------------------------------------------

-----Usou da palavra o Sr. Deputado Paulo Pimentel para questionar: Sobre a falta de limpeza da 

Nascente  na Ribeira da Mata, sobre a limpeza do Cemitério da Ribeira da Mata, sobre o 

prolongamento do horário da Escola, qual a situação do Parque Infantil da Ribeira da Mata, sobre o 

telhado do lavadouro da Ribeira da Mata, em que ponto se encontra o futuro saneamento da Ribeira 

da Mata e sobre o muro junto ao terreno do Sr. Vítor Antunes. Respondeu o sr. Presidente que: A 

limpeza da nascente ainda não foi feita este ano por falta de oportunidade, o cemitério recebeu 

limpeza recentemente, que estavam a tentar o alargamento do horário escolar, respondeu que o 

Município não estava recetivo a ser proprietário do Parque Infantil, que estariam à espera de verbas 

do Município para o telhado do lavadouro, sobre o saneamento tinham entregue os papeis e 

aguardavam a constituição da nova Empresa Intermunicipal que efetuará  a obra, e sobre a obra 

junto ao Sr. Vítor aguarda decisão entre o dono do terreno e a Junta.--------------------------------------

-----Usou da palavra o Sr. Deputado Carlos Ferreira para afirmar que caso não seja possível a 

realização de um Parque Infantil, que sejam colocadas Máquinas de Manutenção no local.------------

-----Foram aprovadas por unanimidade as atas de vinte um de junho e 9 de agosto de dois mil e 

dezanove.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----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, sem intervenções 

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

-----No ponto 2 foi apreciada a Proposta de Regulamento de Taxas e Licenças da Freguesia com 

uma breve explicação do Sr. Tesoureiro da junta, não recebendo qualquer reparo, foi aprovada por 

unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Nos pontos 3.1 e 3.2 foram aprovadas por unanimidade as Propostas de Toponímia para as ruas 

com os nomes “Beco do Casarão” e Beco do Serrado”, conforme documentos em anexo.--------------

-----Nos pontos 4.1 e 4.2 foram aprovadas por unanimidade as Proposta de Louvor e Mérito ao 

jovem “Daniel Filipe Simões Costa” e ao “Grupo Desportivo de Figueiró do Campo”, conforme 

documentos em anexo.--------------------------------------------------------------------------------------------

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


