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Ata n.º 1/2020 

 -------- Aos dezanove dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas, reuniram 

em sessão ordinária, na Sede da Junta de Freguesia e sob a presidência de Carlos Marques 

Macedo, os elementos que compõem a Assembleia de Freguesia da União de freguesias de 

Figueiró (Santiago e Santa Cristina), com a exceção dos deputados Patricia Vasconcelos e 

Zeferino Silva seguindo a subsequente ordem de trabalhos: ---------------------------------------------  

---------Ponto Um – Apreciação do Relatório da atividade da Junta e da sua situação financeira; -- 

---------Ponto Dois – Apreciação e votação das contas de gerência 2019--------------------------- 

 -------- Ponto Três - Apreciação e Votação da 1ª Alteração Modificativa ao Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimentos de 2020;------------------------------------------------------------------------ 

------- O senhor Presidente da Assembleia iniciou a sessão concedendo um período de tempo 

para que fosse possível discutir alguns assuntos de interesse para a freguesia. ----------------------- 

----- O senhor deputado José Lemos sugeriu que os documentos anexos à convocatória, para a 

assembleia, fossem em ficheiros separados e/ou identificados por número, tornando-se assim 

mais simples a sua leitura. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Continuando na posse da palavra o senhor deputado José Lemos, referiu que visualizou nas redes 

sociais, uma publicação envolvendo a Câmara Municipal e a junta de freguesia, onde constava 

que, a  Via nº 565 (Avenida da Lagarteira), iria ser requalificada no próximo ano, no entanto  não 

viu esta obra contemplada no orçamento da Câmara Municipal para o próximo ano. 

Relativamente à Quelha do Fogueteiro, situação já abordada na assembleia anterior, gostaria de 

saber qual o ponto de situação.----------------------------------------------- -------------------------------- 

------- Em resposta ao senhor deputado, o senhor Presidente da Junta, referiu que relativamente à 

noticia das redes sociais sob a Via nº565, esta refere-se a uma entrevista efetuada, confirmando o 

que está no plano e orçamento 2020/2021 prometido pela Câmara Municipal, tal como a Rua da 

Imaculada Conceição. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Em relação à Quelha do Fogueteiro, o senhor Presidente da Junta revela que, a mediação 

que estava a ser desenvolvida pelo executivo viu-se obrigada a ser adiada devido à pandemia 

Covid19; embora a situação não esteja esquecida, mantendo assim o acompanhamento da 

situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Continuando na posse da palavra, o senhor Presidente da Junta, informou que as obras na 

Escola da Lama, estão terminadas, faltando apenas a colocação do mobiliário, que se espera 

resolvido antes do inicio do ano letivo. Relativamente aos acessos para a mesma, as reuniões 

com os proprietários e os seus advogados mantêm-se, para que seja possível os autocarros 
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circularem mais perto da escola. A última proposta feita pela Câmara Municipal, passa pela 

execução do projeto do muro do lado esquerdo, acabar o restante. Eles vão analisar se aceitam a 

venda dos 250m2 pelo preço da matriz --------------------------------------------------------------------- 

------- Em seguida, o senhor Presidente da Assembleia deu início ao primeiro ponto da ordem de 

trabalhos: Apreciação do Relatório da atividade da Junta e da sua situação financeira. ------------- 

------- Tomando a palavra o senhor deputado José Lemos, referiu que é evidente que a receita é 

pouca e que efetivamente o dinheiro não chega. ----------------------------------------------------------- 

------- Como observação, o senhor Presidente da Junta, relembrou que se no próximo ano a  

Câmara Municipal não disponibilizar mais financiamento, não poderá aceitar o acordo de 

execução. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Não havendo mais qualquer observação, o senhor Presidente da Assembleia, deu início ao 

segundo ponto da ordem de trabalhos, Apreciação e votação das contas de gerência 2019---------- 

------- Fez uso da palavra o senhor deputado José Lemos referindo que, “contas são contas” (Sic) 

e quanto a isso nada a dizer. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ainda neste ponto, o senhor Presidente da Junta, referiu que o mais importante é que as 

contas estão liquidadas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Não havendo mais qualquer pedido de esclarecimentos, foi colocado à votação a de 

gerência 2019, tendo sido aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------- 

-------Continuando a ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia, deu início ao 

terceiro ponto da ordem de trabalhos, Apreciação e Votação da 1ª Alteração Modificativa ao 

Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos de 2020------------------------------------------------- 

------- Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, foi colocado à Votação a 1ª Alteração 

Modificativa ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos de 2020, tendo sido aprovado 

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

----Nada mais havendo a tratar o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão da qual se 

lavrou a presente ata que vai ser assinada nos termos da lei.--------------------------------------------- 

------Desta ata constam duas páginas.------------------------------------------------------------------------ 

 

O Presidente da Assembleia:______________________________________________________ 

 

O 1º Secretário:_________________________________________________________________ 

 

O 2º Secretário:_________________________________________________________________ 

 


