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

--------------------------------------------------------  Ata nº 6 ----------------------------------------------------

------Aos vinte e um dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezoito, 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; ---------------------------------------------------------------------------------------

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

------Ponto 1. Leitura de expediente e intervenções na generalidade; --------------------------------------

------Ponto 2. Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Junta, sobre a 

actividade da Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 3. Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental. --------------------------------------------

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

2019. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------O Sr. Presidente da Assembleia registou as ausências das Sras. Deputadas Cristina Paixão e 

Vera Marques, sendo substituída a primeira Secretária Vera Marques pelo Sr. Deputado José 

Morgado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Havendo público presente interessado em intervir, foi dada a palavra ao Sr. António Malhão e 

ao Sr. Adelino Galante. -------------------------------------------------------------------------------------------

------O Sr. António Malhão enalteceu o Bom Trabalho realizado na Estrada do Meio, para o lado do 

Marachão, informou também que alguém colocou detritos no pinhal da junta e que poderiam ser 

usados para regularização de estradas e caminhos, por fim questionou se a junta tem alguma 

informação sobre o processo do PDM. O Sr. Presidente da junta a gradeceu as palavras e respondeu 

que em relação ao PDM a informação que tinha é que o processo de consulta pública já estaria 

fechado, mas que iria saber ao certo qual o prazo. ---------------------------------------------------------

Usou da palavra o Sr. Adelino Galante para informar do perigo que existe na Estrada para os Casais 

Velhos, e que seria importante a colocação de Rail´s de proteção em alguns locais. Respondeu o Sr. 

Presidente da Junta que iriam fazer melhoramentos em alguns locais da referida Estrada.   ------------

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

------Pediu a palavra o Deputado Luís Filipe, questionando sobre os prazos de discussão pública 

sobre o PDM, qual a data de abertura da Ilha Ecológica e se teria ou não contentor de ferrosos, qual 

a situação do Ecoponto do Casal do Paço e informar sobre o estado da Estrada para os Casais 

Velhos. Respondeu o Sr. Presidente da Junta que: Iria saber se estavam ainda a decorrer os prazos 

do PDM, que embora não adianta-se a data para abertura da Ilha Ecológica, assim que sofresse 

pequenos reparos seria aberta e contemplaria contentor de ferrosos, o ecoponto do Casal vai ter 

local próprio para a sua colocação, e a estrada dos Casais Velhos iria sofrer pequenos reparos. -------

------Usou da palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto para informar que os Bip´s junto à “Loja da Ana” 

e junto à casa do Sr. João Rainho estão sempre a acender e apagar, informar também do mau aspeto 

dos muros do cemitério da Ribeira da Mata e da necessidade / possibilidade de colocar uma 

cobertura nos bancos junto à capela da Ribeira, para melhorar a qualidade de vida dos idosos que ali 

passam uma parte do dia. Respondeu o Presidente da que iria falar com o colega da Junta de Vila 

nova de Anços para ver a viabilidade da cobertura dos bancos e agradeceu as outras informações. --

------A Sra. Deputada Olga Pimentel usou da palavra para saber informações sobre a colocação de 

fibra ótica na freguesia. Respondeu o Sr. Presidente que isso seria uma realidade. ----------------------

------Usou também da palavra o Sr. Deputado Carlos Ferreira para saber qual a solução para o 

telhado do Lavadouro na Ribeira da Mata. Respondeu o Sr. Presidente da Junta que a informação 

que tinha do Sr. Presidente do Município, é que todos os edifícios públicos com reparos a fazer 

iriam ser suportados pelo município.----------------------------------------------------------------------------

------Foi aprovada por unanimidade a ata de 28 de setembro de 2018.-------------------------------------

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

atividade da autarquia, não tendo qualquer reparo.------------------------------------------------------------

------Foi apreciada a 1ª revisão orçamental com uma breve explicação do Tesoureiro da Junta, Sr. 



Rui Baptista, a qual foi aprovada por maioria com duas abstenções das bancadas do CDU e PSD e 

cinco votos favoráveis da bancada do PS.----------------------------------------------------------------------

------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 

dezanove com o total de receitas de sessenta e um mil duzentos e vinte euros e vinte e quatro 

cêntimos e um total de despesas de igual valor. Postos à votação, os documentos foram aprovados 

por maioria com duas abstenções dos deputados do CDU e PSD e cinco votos favoráveis da 

bancada do PS.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

    

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 


