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

--------------------------------------------------------  Ata nº 15 ---------------------------------------------------

-------Aos vinte e seis dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte, pelas nove horas e trinta 

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

Polivalente de Figueiró do Campo, 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 25 de setembro de 2020. -----------------

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

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

Autarquia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 2. Apreciação de uma Proposta Toponímica. ----------------------------------------------------

------Ponto 3. Apreciação de propostas das Grandes Opções do Plano e do Orçamento para o ano de 

2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 4. 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 .---------------- 

------Havendo público presente interessado em intervir, foi dada a palavra ao Sr. Jorge Ferreira que 

a usou para referir que as melhorias efetuadas no pavimento da Rua da Mó e Freixo, convida as 

pessoas a praticarem velocidades excessivas.------------------------------------------------------------------

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

------Pediu a palavra a Sra. Deputada Olga Pimentel para informar que existe uma rotura junto ao 

Recinto de festas da Ribeira da Mata, referiu também que nessa zona o piso está em mau estado. O 

Sr. Presidente agradeceu as informações.-----------------------------------------------------------------------

------Usou da palavra a Sra. Deputada Isa Leal, questionando sobre a admissão do novo funcionário, 

sobre a aquisição de uma viatura; questionou também sobre um passeio na Rua do Rigueirinho de 

Cima; questionou sobre a Moção do CDU referente aos limites da Freguesia; questionou sobre a 

possibilidade de colocação de alcatrão no alargamento da estrada no Rego e aproveitou a 

intervenção para informar que a Rede movel da freguesia é muito deficitária. Respondeu o Sr. 

Presidente da Junta que a entrada do novo funcionário veio colmatar a saída por reforma do antigo 

funcionário, (André Ribeiro), foi adquirida uma viatura para trabalho e deslocações do pessoal e 

funcionários da Autarquia; sobre a Moção referiu que tinha sido enviada ao Município; referiu que 

aguardava a colocação do referido alcatrão nessa Rua no Rego; mencionou também que era uma 

realidade a fraca rede móvel de praticamente todas as operadoras em alguns lugares da freguesia.---

------Usou também da palavra o Sr. Deputado Carlos Ferreira para informar que existe uma barreira 

em risco de desabamento junto ao Lavadouro da Ribeira da Mata.  O Sr. Presidente da Junta 

agradeceu as informações e tomou os devidos apontamentos. ----------------------------------------------

------Foi aprovada por unanimidade a ata de 25 de setembro de 2020.-------------------------------------

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

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

------Foi apreciada uma Proposta Toponímica para a criação do Beco de São João com uma breve 

explicação do Sr. Presidente da Junta, a qual foi aprovada por unanimidade.----------------------------- 

------Para apreciação da Proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2021, 

usaram da Palavra o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Tesoureiro, a Sra. Deputa Isa Leal e O Sr. 

Presidente da Assembleia. 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 e um, com o total de receitas de oitenta e seis mil oitocentos e noventa e três 

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 Srs. Deputados do CDU e PSD e sete votos 

favoráveis da bancada do PS.------------------------------------------------------------------------------------- 



------Por não haver mais assuntos a tratar, às dez horas e trinta minutos, foi declarada encerrada a 

sessão, de que se lavrou a presente ata, 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: 

    

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 


