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

-----------------------------------------------------Acta nº 13------------------------------------------------------

-----Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e doze, 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. Apreciação da proposta de acta de vinte e dois de Junho de dois mil e doze; ------------

-------Ponto 2. Leitura de expediente e intervenções na generalidade. -------------------------------------

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

-------Ponto 1. Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Junta, sobre a 

actividade da Autarquia; ------------------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 2. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos da lei. -----------------------------

------Presidiu à sessão o Presidente da Assembleia de Freguesia, que registou a presença de todos os 

convocados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Havendo público presente interessado em intervir, foi dada a palavra ao Sr. Acácio de Brito 

Ferreira, que questionou: sobre a autoria da limpeza das valetas, a cargo da Junta; para quando a 

limpeza do caminho à beira-rio; se já havia novidades acerca da “Transdev”. ---------------------------

------Respondeu o Presidente da Junta que, são do conhecimento geral, os dois funcionários que 

laboram a cargo da Junta; esclareceu que a limpeza do caminho à beira-rio é da responsabilidade 

dos confinantes e que relativamente à “Transdev”, espera resposta. ---------------------------------------

------Pediu para intervir o Sr. António José Almeida, morador em Ribeira da Mata, para questionar 

acerca da legalidade da afixação das placas da reserva de caça associativa; informar que existem 

árvores a pender sobre a estrada, que liga Figueiró à Ribeira da Mata; que falta um espelho junto ao 

cruzamento de Entre-Valas, na ER 347, mantendo-se aí o respectivo poste de afixação; do mau 

estado da Rua do Rigueirinho de Cima e interpelou acerca da razão da retirada dos baloiços da 

escola primária da Ribeira da Mata. ----------------------------------------------------------------------------

------Replicou o Presidente da Junta, que desconhece o assunto relativo às placas de caça; tem 

conhecimento da situação das árvores, que são da responsabilidade dos proprietários; esclareceu 

que o espelho foi retirado, pelo facto de a Estradas de Portugal não permitir interferência das Juntas 

de Freguesia, na sinalização das estradas a seu cargo; anotou e vai analisar o que poderá ser feito na 

Rua do Rigueirinho de Cima; esclareceu que os baloiços foram retirados pela Junta, por uma 

questão de segurança. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------Pediu novamente a palavra o último interveniente, que questionou se o Presidente da Junta 

pretende colocar alguma coisa em substituição dos baloiços retirados e informar da avaria das 

torneiras da fonte do Rigueirinho, respondendo o visado que, no respeitante aos baloiços, é da 

competência da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------

------Solicitou a palavra o Sr. António Malhão, para informar que a grelha junto ao café “O Lagar” 

está demasiado baixa, permitindo, ali, a retenção de águas. -------------------------------------------------

------Iniciou-se a ordem de trabalhos com a leitura da proposta de acta da sessão anterior, que posta 

à votação, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------

------Seguidamente o Presidente da Mesa fez o resumo do expediente e permitiu a intervenção dos 

deputados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------O primeiro inscrito foi o Deputado Luís Filipe, que questionou: sobre quem faz a limpeza do 

Jardim de Infância; se o transporte de crianças e respectivos preços, têm que ver com a Junta; se 

existem novos desenvolvimentos relativamente à construção da casa mortuária; se existe orçamento 

para construção do muro, na zona envolvente à sede da Junta e como está a situação do estaleiro. ---

------Retorquiu o Presidente da Junta, que apesar de o Jardim de Infância ser competência da 

Câmara, é a Junta quem procede ás pequenas limpezas; nada tem que ver com o transporte das 

crianças; prevê o início dos trabalhos para a casa mortuária, em Novembro, esperando o contributo 

da população; registou a visita de um Engenheiro, para estudar a solução economicamente mais 

favorável à construção do muro e, por fim, prevê a compra de estacas de madeira para vedar o 

estaleiro e avaliar melhor a situação. ---------------------------------------------------------------------------



------Foi dada a palavra ao Deputado Isaías Ferreira, que congratulou o clube “Bttrain” por mais 

uma iniciativa bem sucedida na freguesia; perguntou se existe solução para os maus tratos dos 

aceiros florestais; informou da avaria das lâmpadas da Rua da Travessa; quis saber mais 

informações sobre a mata da Junta e como está a situação do ringue. -------------------------------------

------O Presidente da Junta sublinhou  a congratulação feita ao “Bttrain”; esclareceu que não podem 

proibir a utilização dos aceiros florestais; as lâmpadas já foram substituídas; apesar de, em 

Assembleia, termos optado pelo ressurgimento natural, existe a empresa “Saurium Florestal” que 

poderá vir a apresentar um estudo; quanto ao ringue, prevê, segundo a Câmara, ser o próximo 

equipamento do género, a ser intervencionado, no entanto, pretende, por razões de segurança, retirar 

uma das balizas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra a Deputada Rosária Ferreira, para solicitar a colocação de uma grelha, na Rua 

do Rigueirinho, junto à casa da Senhora Rosa. ----------------------------------------------------------------

------Em seguida, o Presidente da Junta apresentou à Mesa a proposta “Modificações ao orçamento 

das receitas”, para incluir no Período da Ordem do Dia, seguindo-se-lhe o Deputado Isaías Ferreira 

com a apresentação de uma proposta de publicação das actas das reuniões da Assembleia de 

Freguesia na página de internet da Junta de Freguesia, também, a incluir na Ordem de Trabalhos. ---

------Procedendo-se à votação, foi aprovado por unanimidade a inclusão destas propostas, na ordem 

de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Presidente da Junta. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------Seguidamente, o Presidente da Junta explicou que, as modificações ao orçamento, se deviam 

ás receitas florestais no valor de catorze mil euros. -----------------------------------------------------------

------Seguiu-se a apreciação da proposta do Deputado Isaías Ferreira, onde o Presidente da 

Assembleia afirmou considerar descabida tal proposta, visto já existir de livre vontade essa 

intenção, que, no fundo, está prevista na utilidade do “site”. ------------------------------------------------

------Posta à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com a abstenção do Presidente da 

Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e duas horas e cinquenta e um 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: 

    

   

      

 

 

 

 

 

 



 

 


