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Ata n.º 2/2020 

--------Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma 

horas e trinta minutos, reuniram em sessão ordinária, na Sede da Junta de Freguesia e sob 

a presidência de Carlos Marques Macedo, os elementos da Assembleia de Freguesia da 

União de freguesias de Figueiró (Santiago e Santa Cristina), com exceção das deputadas 

Patrícia Vasconcelos e Sandra Pereira e do deputado Manuel Mendes, seguindo a 

subsequente ordem de trabalhos:----------------------------------------------------- 

--------Ponto Um – Apreciação do relatório de atividade da junta e da sua situação 

financeira;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Ponto Dois – Apreciação e votação da 2ª Alteração ao Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimentos de 2020.------------------------------------------------------------- 

--------Como não se encontravam presentes a Primeira e Segunda Secretárias procedeu-

se à sua substituição de acordo com o Regimento da Assembleia, para a composição da 

mesa, sendo o Primeiro Secretário o deputado José Lemos e o Segundo Secretário o 

deputado Zeferino Silva.---------------------------------------------------------------------------- 

--------Em seguida o senhor Presidente da Assembleia abriu as inscrições para o período 

antes da ordem do dia, tendo-se inscrito os senhores deputados José Lemos e Rui Vilares.-

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

-------O senhor deputado José Lemos questionou o executivo sobre alguns assuntos já 

anteriormente versados, nomeadamente a Ruela do Fogueteiro (entre a Rua do 

Fogueteiro, e a Rua Marcos de Pereira), e a Travessa do Caminho Novo. Relativamente 

à Ruela do Fogueteiro, caminho público com décadas de existência, mas que em virtude 

de ato(s) de particular(es), se encontra tapada/obstruída na sua ligação com a Rua Marcos 

de Pereira, impossibilitando assim o seu normal uso, com grandes constrangimentos para 

o proprietário da moradia existente sensivelmente a meio da Ruela, solicitou informações 

sobre os contactos executados pela Junta de Freguesia perante o Município de Amarante, 

e eventuais tomadas de posição/decisão, tendo ainda informado da falta de placa de 

identificação da Ruela do Fogueteiro e do material inadequado na placa da Travessa do 

Caminho Novo, cuja inscrição manual em placa de madeira, ao que tudo indica, tratar-se-

á de um trabalho manual dos moradores.------------ 

--------Usando da palavra o senhor deputado Rui Vilares, questionou o executivo sobre a 

deficiente recolha do lixo por parte do Município e dos inconvenientes que daí advêm, 

bem como sobre o nome do Parque de Merendas, da sua sinalização e identificação. --- 
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--------Em resposta ao solicitado, o senhor Daniel Pinheiro, Presidente da Junta de 

Freguesia referiu que relativamente “à abertura” da Ruela do Fogueteiro, e em virtude da 

pandemia, não conseguiu receber qualquer informação e/ou tomada de decisão por parte 

do Município no tocante à reposição da via. Quanto à sinalização inexistente e/ou 

inadequada, reconheceu algum desleixo, mas que a junta irá proceder à colocação da 

sinalização de identificação em material adequado e semelhante ao existente. O senhor 

Presidente da Junta solicita e agradece a todos a denúncia de idênticas situações.----------

--------Em resposta ao senhor deputado Rui Vilares, o senhor Presidente da Junta 

informou que o parque chamar-se-á “Parque de Merendas do Paço”  e, que já está  tratar 

da sua sinalização e identificação. Quanto à recolha do lixo, efetivamente houve 

problemas graves, resultantes da falta de equipamentos/viaturas, bem como uma má 

utilização dos contentores por parte dos utentes, através de deposição de “lixos 

indevidos”. Tal situação tende a melhorar e/ou não se repetir, pois o Município vai 

adquirir mais meios (viaturas e contentores), bem como a criação de novos espaços pelas 

freguesias, para deposição de resíduos de construção, móveis, colchões e “outros 

monstros”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Dando início ao período da ordem do dia, o senhor Presidente da Assembleia abriu 

as inscrições para o mesmo: Apreciação do relatório de atividade da junta e da sua 

situação financeira.-----------------------------------------------------------------------------------

--------Não houve quaisquer inscrições para o primeiro ponto da ordem de trabalhos.----- 

--------Ato contínuo, o senhor Presidente da Assembleia deu início ao segundo ponto da 

ordem de trabalhos: Apreciação e votação da 2ª Alteração ao Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimentos de 2020:--------------------------------------------------------------

-------O senhor Presidente da Junta esclareceu, que esta alteração orçamental se deve ao 

facto de se terem fechado alguns espaços escolares, nomeadamente o Infantário da 

Cumieira, o Infantário da Água Nova e a Escola do Roço (Ensino Básico), o que levou a 

uma reorganização dos serviços de educação, ficando todo o Ensino Básico, na Escola 

Básica da Lama em Santiago, e o Ensino Pré-Escolar em Santa Cristina no Jardim de 

Infância do Roço, havendo necessidade de executar pequenas obras 

melhoramento/beneficiação, cujo montante ascendeu aos 5.000,00€ constantes da 

alteração orçamental e PPI 2020.------------------------------------------------------------------ 

--------Posto a votação, foi o ponto dois da ordem de trabalhos aprovado por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada 

a sessão às vinte e duas horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada nos termos da lei.---------------------------------------------------------------------- 

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

 

O Presidente da Assembleia: 

________________________________________________________________ 

 

O 1º Secretário: 

_________________________________________________________________ 

 

O 2º Secretário: 

_________________________________________________________________ 


