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

-----------------------------------------------------Ata nº 16 -------------------------------------------------------

-----Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, 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 seis de dezembro de dois mil e vinte. ------------

-----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 2020; --------- 

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

------Ponto 4. Apreciação da 1ª Revisão Orçamental.  

------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 ausência do Sr. 

Deputado José Morgado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------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: necessidade da limpeza do Ribeiro (na parte baixa da Ribeira da Mata), que ao 

transbordar, traz lixo para os terrenos dos proprietários confinantes; questionou sobre um tubo no 

lavadouro da Ribeira, que dificulta a circulação, dentro do próprio lavadouro. A estas questões 

respondeu o Sr. Presidente da junta: sobre o Ribeiro iria falar com o colega Presidente da Freguesia 

de Vila Nova de Anços e, em relação ao tubo do lavadouro, disse que foi a melhor solução no 

momento, mas que pode ser corrigida, caso haja necessidade. ----------------------------------------------

------Seguidamente, foi dada a palavra ao Sr. Deputado Filipe Silva, que produziu as seguintes 

questões: se a Estrada do Traveiro iria ter sinalização; qual o ponto de situação do Alcatroamento na 

estrada do Bairro novo; se o saneamento da Ribeira vai ou não avançar; se a Junta tem algumas 

informações sobre o PDM e informar que na Rua de Stº António, no Casal do Cimeiro, quando chove 

muito, a água que vem dos terrenos traz areia e pedras para a estrada. Respondeu o Sr. Presidente da 

Junta que: em relação à sinalização da estrada do Traveiro iria averiguar com o seu colega da Junta 

de Pereira; em relação ao alcatroamento da Rua do Bairro Novo, não tem novidades relativamente à 

ultima Assembleia; relativamente ao saneamento na Ribeira, espera a realização da referida obra; por 

fim, em relação ao PDM e os limites da Freguesia o assunto irá ser alvo de um processo para averiguar 

eventuais irregularidades. -----------------------------------------------------------------------------------------

------Usou também da palavra o Sr. Carlos Ferreira para informar o desaparecimento de um sinal de 

Stop na Ribeira e alguns bip´s fundidos na Rua Principal. ---------------------------------------------------

------Foi apreciada e aprovada, por unanimidade, a Ata da Assembleia de vinte e seis de dezembro de 

dois mil e vinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--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 

questões sobre a informação escrita.-----------------------------------------------------------------------------

------Apreciou-se os documentos de prestação de contas do ano de dois mil e vinte, com intervenção 

do Sr. Tesoureiro da Junta que fez uma breve apresentação, com explicação sucinta dos documentos 

com um total de recebimentos de oitenta e três mil novecentos e trinta e três euros e despesas de igual 

valor. Postos à votação, os documentos foram aprovados por maioria com duas abstenções das 

bancadas da CDU e PSD e seis 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, que esclareceu as dúvidas suscitadas. ---------------

-----No Ponto quatro foi apreciada e aprovada, por maioria, a primeira revisão orçamental, com sete 

votos a favor, seis da bancada do PS e um da bancada do PSD e uma abstenção da bancada da CDU. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



------Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e três horas, foi declarada encerrada a sessão, de 

que se lavrou a presente ata, que na próxima sessão, no fim de aprovada, será assinada pelo Presidente 

da Mesa e pelos Secretários. --------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------O Presidente da Mesa: 

 

------O Primeiro Secretário: 

------O Segundo Secretário:    


