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Ata n.º 03/2014 

 

------ Aos vinte e um dias do mês de Junho dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, 

reuniram na Sede da Junta de Freguesia, em Sessão Ordinária, a Assembleia de 

Freguesia da União de Freguesias Figueiró (Santiago-Santa Cristina), Concelho de 

Amarante, sob a presidência de Pedro Miguel Pinheiro Ribeiro, e sem a presença da 

deputada Patrícia Vasconcelos com os seguintes pontos na Sessão: -----------------------

-----Ponto um: Leitura e aprovação da ata da sessão anterior;------------------------------- 

------ Ponto dois: Regimento Interno da Assembleia de Freguesia; -------------------------- 

------ Ponto três: Apreciação da Norma de Controlo Interno----------------------------------- 

------ Ponto quatro: Alteração ao Regulamento de Taxas--------------------------------------- 

------ Ponto cinco: Acordo de execução Camara / Junta---------------------------------------- 

------ Ponto sexto: Outros assuntos de interesse para a freguesia---------------------------- 

------O senhor Presidente da Assembleia, Pedro Ribeiro passou a descrever a ordem dos 

trabalhos e colocou à votação e aprovação a ata da sessão anterior em que o resultado 

foi uma aprovação por unanimidade, sendo necessário efetuar retificações. -------------- 

----- Após a discussão e aprovação do primeiro ponto, o Presidente de Assembleia, 

passou ao segundo ponto referente ao Regimento Interno da Assembleia de Freguesia. 

Relativamente a este Ponto o senhor deputado José Duarte questionou quanto à 

disposição das competências relativamente à Lei nº 75 / 2013, ao que foi referido que 

estão todas referenciadas mas com ordem diferente. Foi ainda referido que este 

Regimento poderá ser alterado de acordo com as necessidades, ficando o compromisso 

de colocar as competências pela ordem da lei nº 75/2013. -----------------------------------   

Posto isto, foi colocada à votação e aprovação em que o resultado foi uma aprovação 

por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia seguindo a ordem de trabalho coloca em apreciação 

a norma de controlo interno. Não houve questões relativas a este ponto. ------------------ 

Depois disto o senhor Presidente da Assembleia coloca em discussão e aprovação o 

ponto número quatro referente à alteração do Regulamento de Taxas. Tomando a 

palavra o senhor deputado José Manuel Lemos, sugere a alteração do título, “ 

Regulamento de tabela geral de taxas e licenças ruídos” para Regulamento de tabela 

geral de taxas e licenças de atividades ruidosas. Questionou ainda se a taxa de ruido 
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fica inserido no regulamento de taxas ou num regulamento autónomo, respondendo a 

este ponto o executivo refere que a taxa de ruido ficará num regulamento autónomo. 

Posto isto, foi colocada à votação e aprovação em que o resultado foi uma aprovação 

por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passando ao penúltimo ponto: Acordo de execução Camara / Junta o senhor Presidente 

da Assembleia passa a palavra ao executivo ao que este sintetiza que com este acordo 

a Junta de Freguesia passa a possuir novas competência e como tal um aumento de 

verbas. O senhor deputado José Manuel Lemos pediu a palavra e perguntou se a 

Câmara iria proceder a limpeza dos espaços verdes antes da passagem destas 

competências referindo ainda que alguns deles inclusive estão a ser limpos. 

Relativamente a esta questão o executivo responde que a Camara se comprometeu com 

esse pressuposto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Posto isto, foi colocada à votação e aprovação em que o resultado foi uma aprovação 

por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posteriormente e relativo ao último ponto outros assuntos de interesse para a freguesia, 

tomando a palavra a senhora Tesoureira Francisca Dias chamou a atenção para o fato 

de o inventário se encontrar incompleto devido à falha do sistema informático e sendo 

denotado a necessidade da execução de um regulamento para o mesmo. ------------------ 

Tomando a palavra o senhor deputado José Manuel Lemos questiona sobre a não 

existência dos bens imoveis no inventário ao que foi respondido que o executivo está já 

a proceder ao levantamento e futura regularização desses bens.------------------------------- 

Pedindo a palavra o executivo na pessoa do secretário senhor Fernando Mendes, 

solicitou um voto de pesar pelo falecimento do pároco António Carvalho Oliveira em 

exercício em Figueiró Santiago. -------------------------------------------------------------------- 

De seguida, expôs as diversas obras e atividades desenvolvidas pelo executivo em prol 

da freguesia nestes últimos três meses. --------------------------------------------------------------- 

Para terminar a tesoureira senhora Francisca Dias dá conhecimento que a situação 

financeira da Junta de Freguesia à data é: ----------------------------------------------------------- 

Receita: 67.988.21€ ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Despesa: 49.715.74€---------------------------------------------------------------------------------------- 

Saldo: 18.272.47€-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------Por nada mais haver a tratar, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada 

a sessão.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Do que se passou e para constar se lavrou a presente ata, que será lida e assinada 

pelos responsáveis, com vista à sua aprovação. E eu, Sandra Maria Teixeira Pereira, 

vogal secretário da mesma, a redigi e também assino.-----------------------------------------  

------Desta ata constam três páginas. ------------------------------------------------------------- 

 

 

 


