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

--------------------------------------------------------  Ata nº 11 ---------------------------------------------------

-------Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano 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. Informações, leitura de expediente e intervenções na generalidade ---------------------- 

------Ponto 2. Apreciação e votação da ata da Assembleia de 27 de setembro de 2019. -----------------

------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 e votação da 2ª Revisão Orçamental. --------------------------------------------

------Ponto 3. Apreciação do Regulamento de Inventário de Bens Patrimoniais. -------------------------

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

2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----O Sr. Presidente da Assembleia registou presença de todos os Sr(a).s Deputados .---------------- -

-----Não havendo público presente interessado em intervir, o Presidente da Mesa permitiu a 

intervenção dos deputados para informações. -----------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra a Sra. Deputada Olga Pimentel para saber em que ponto se encontra o 

Saneamento Básico para a Ribeira da Mata; questionar sobre a possibilidade de colocação de  uma 

antena para melhorar o sinal de rede móvel na Ribeira da Mata  e qual a possibilidade de colocar 

“lombas” e “rail´s de proteção” em diversos locais da freguesia. Respondeu o Sr. Presidente que o 

saneamento na Ribeira faz parte do Plano da nova Empresa Intermunicipal, que atualmente gere as 

aguas e saneamento do concelho, em relação às antenas, já varias empresas foram notificadas para 

saber a disponibilidade da prestação desse serviço, sem qualquer resposta positiva nesse sentido; em 

relação às lombas e rail´s o Sr. Presidente disse que para os rail´s havia locais identificados, mas em 

relação às lombas alertou para a sua pouca eficácia e os seus inconvenientes-----------------------------

------Usou da palavra o Sr. Deputado Luís Filipe, questionando sobre o Pinhal grande da Junta, se 

havia algum projeto para o “espaço”; em relação ao PDM as delimitações da freguesia não são as 

conhecidas por nós, e informou que na entrada da Ribeira da Mata, perto da Associação, o piso se 

encontrava em mau estado. Respondeu o Sr. Presidente da Junta que: em relação ao pinhal da  junta 

iriam esperar o reflorestamento natural, não tendo, para o imediato, qualquer projeto para o referido 

espaço, em relação ao PDM, estas áreas já estão definidas à muitos anos sem que tenha sido dado 

conhecimento à Freguesia, agradeceu e tomou conhecimento da irregularidade do pavimento na 

Ribeira da mata.----------------------------------------------------------------------------------------------------

------Usou também da palavra o Sr. Deputado Carlos Ferreira para informar do mau estado do piso 

na Rua dos Olivais, que tem muitos buracos; da valeta junto à escola da Ribeira, onde passa muita 

agua que não sendo encaminhada, provoca estragos nos terrenos vizinhos: informar de um aqueduto 

,junto à casa do Sr. José Agante ( Zé 20), que está mais alto que a estrada o que provoca algum 

perigo no local; alertar para a necessidade da construção do muro na estrada Principal defronte ao 

Sr. Fernando Branco.  O Sr. Presidente da Junta agradeceu as informações e tomou os devidos 

apontamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Foi aprovada por unanimidade a ata de 27 de setembro de 2019.-------------------------------------

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

atividade da autarquia, com pequenos esclarecimentos.------------------------------------------------------

------Foi apreciada a 2ª revisão orçamental com uma breve explicação do Sr. 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.---------------------------------------------------------------------- 

------Para apreciação do Regulamento de Inventário de Bens Patrimoniais, usou da Palavra o Sr. 

Presidente da Junta e o Sr. Tesoureiro, para dar os diversos esclarecimentos do documento, da sua 

necessidade e obrigação em realiza-lo .-------------------------------------------------------------------------



------O  Sr. Tesoureiro da Junta, Rui Baptista, fez uma apresentação com explicação sucinta dos 

documentos relativos às Grandes Opções do Plano e do Orçamento para o ano de dois mil e vinte 

com o total de receitas de oitenta e seis mil duzentos e trinta e seis euros e vinte e oito cêntimos e 

um total de despesas de igual valor. Postos à votação, os documentos foram aprovados por maioria 

com duas abstenções dos Sr.s. Deputados do CDU e PSD e sete votos favoráveis da bancada do 

PS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

    

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 


