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

------------------------------------------------------Ata nº 12 ------------------------------------------------------

------Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo, no Pavilhão 

Multiusos de Figueiró do Campo, (Recinto de Festas), 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 sete de dezembro 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 dos documentos de prestação de contas do ano de 2019; --------- 

------Ponto 3. Apreciação do Inventário Patrimonial da Freguesia. -----------------------------------------

------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 presença de todos os 

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

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

------Pediu a palavra a Sra. Deputada do PSD, Sra. Olga Pimentel, para produzir as seguintes 

informações: Caiu a sinalética da Paragem do autocarro, junto ao Recinto de Festas da Ribeira da 

Mata, e questionou também se a Capela Mortuária da Ribeira da Mata tem alguma “Cruz”, na 

eventualidade de não ter, se seria possível adquirir uma. A estas questões respondeu o Sr. Presidente 

da junta: agradeceu a informação sobre a placa caída e sobre a Cruz iriam averiguar, caso não haja, 

iriam adquirir uma. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------Foi apreciada e aprovada por unanimidade a Ata da Assembleia de vinte e sete de dezembro 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 respondendo às 

intervenções dos Srs. Deputados Olga Pimentel e Luís Felipe, sobre questões da informação 

escrita.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Apreciou-se os documentos de prestação de contas do ano de 2019 com intervenção do Sr. 

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

um total de recebimentos de sessenta e sei mil quatrocentos e sessenta e dois euros e quinze 

cêntimos e despesas de igual valor, postos à votação, os documentos foram aprovados por maioria 

com duas abstenções da bancada do CDU e PSD sete votos favoráveis da bancada do PS .------------ 

------No Ponto três apreciou-se o Inventário dos Bens patrimoniais da freguesia, com intervenção do 

Executivo a cargo do Sr. Tesoureiro Rui Baptista. Posto a votação, foi aprovado por maioria com 

uma abstenção da Sra. Deputada Olga Pimentel da bancada do PSD e votos favoráveis dos restantes 

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

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


