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

-----------------------------------------------------Ata nº 07 -------------------------------------------------------

-----Aos vinte e dois dias do mês de abril 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. Leitura de expediente e intervenções na generalidade---------------------------------------- 

------Ponto 2. Apreciação e votação da ata de vinte e um de dezembro de dois mil e dezoito. ----------

-----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 2018; --------- 

------Ponto 3. 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Havendo Público presente para intervir, foi dada a palavra à Sra. Florbela Bairros, que 

aproveitou para fazer um agradecimento à Autarquia em nome dos alunos que foram em viagem a 

Londres e em nome dos encarregados de educação, pela angariação de fundos para suportar uma parte 

da referida viagem. Agradeceu, também, ao Sr. Rui Baptista pelo apoio à organização da caminhada 

realizada no dia 17 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------

------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: Falta uma grelha de águas junto ao n.º 48 da Rua Principal da Ribeira da Mata, em 

frente à casa da “Sra. Maria Silva” faz falta a construção de um muro, o que origina uma situação de 

perigo no referido local e saber se vão colocar as manilhas junto à terra do Sr. Carlos Pimentel? -----

------A estas questões respondeu o Sr. Presidente da junta: que as duas primeiras questões já estariam 

sinalizadas e que em relação às manilhas iria fazer um novo alerta da situação. -------------------------

------Seguidamente, usou da palavra o Sr. Deputado António Pedro, para sinalizar dois locais com 

falta de iluminação pública, na localidade da Ribeira da Mata-----------------------------------------------

------Usou, ainda, da palavra, o Sr. Deputado Carlos Ferreira, para informar que, com o alargamento 

da Rua Principal, na Ribeira da Mata, existem locais com necessidade de construção de valetas, para 

posterior alcatroamento desses locais, onde a via ficou mais larga.-----------------------------------------

------Aprovou-se por unanimidade a ata de vinte e um de dezembro de dois mil e dezoito.-------------

------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 

intervenções dos Srs. Deputados.---------------------------------------------------------------------------------

-----Apreciou-se os documentos de prestação de contas do ano de 2018, com intervenção do Sr. 

Tesoureiro da Junta, para uma breve apresentação e explicação sucinta dos documentos, com um total 

de recebimentos de sessenta e um mil cento e noventa euros e sete cêntimos e despesas de igual valor, 

transitando para a gerência seguinte o saldo de quinhentos e vinte e quatro euros e trinta e três 

cêntimos. Postos à votação, os documentos foram aprovados por maioria, com duas abstenções da 

bancada do CDU e PSD .------------------------------------------------------------------------------------------ 

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


