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

-----------------------------------------------------Acta nº 15------------------------------------------------------

-----Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, 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 um de Dezembro 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. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano de dois mil e 

doze. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 3. 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, para informar que junto à casa do Sr. Tiago se encontrava um buraco, que entretanto 

alguém encheu com “toutvenant”; perguntou se existe algum problema com a báscula do atrelado 

do tractor; opinou que os funcionários da Junta demoram tempo demasiado a acender as 

salamandras da escola e do Centro de Saúde e informou que as valetas estão por limpar. --------------

------Respondeu o Presidente da Junta que o buraco foi tapado por uma questão de segurança; não 

tem conhecimento de qualquer avaria no tractor; justificou a falta de limpeza de valetas com as 

dificuldades provocadas com o clima atípico e com a ocupação dos funcionários na obra da casa 

mortuária. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

sujeita a uma correcção, foi posta à votação, sendo aprovada por unanimidade. -------------------------

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

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

------Começou o Deputado José Raimundo para informar que junto à ponte do açude se encontra um 

enorme buraco. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------Seguiu-se a intervenção do Deputado António Santos para informar que o espaço envolvente à 

escola primária do Casal do Cimeiro necessita de manutenção, respondendo o Presidente da Junta, 

que estava programada uma intervenção para o dia seguinte, em conformidade com o que têm feito 

em anos anteriores, sempre no feriado de um de Maio, por iniciativa da Direcção da Associação 

Cimeirense de Solidariedade Social. ----------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra o Deputado Luís Filipe para informar do perigo que representam as valetas 

junto ao muro do Sr. Hermínio Roxo; que, junto à ponte das Eiras, não foram podadas todas as 

árvores; alguém da Ribeira da Mata depositou dejectos junto ao contentor de ferrosos; o caminho 

que liga a Quinta dos Melros ás Neras está em muito mau estado; criticou a falta de 

acompanhamento dos trabalhos dos funcionários, afirmando ter observado, estes, a limpar valetas 

utilizando o rodado do “dumper”; sugeriu que se fizesse um pedido aos elementos que constituíram 

a última lista candidata à Assembleia de Freguesia pelo PS para ajudar na obra da casa mortuária, 

opinou que se fez muito pouco nestes quatro anos de mandato e informou, ainda, que, a seguir à 

casa da Senhora Raquel,  verifica-se um buraco com grelhas em falta. ------------------------------------

------Em resposta, afirmou o Presidente da Junta que registou as informações prestadas, 

esclarecendo que, a poda das árvores foi interrompida com os trabalhos da casa mortuária; na 

medida do possível, vão acompanhando o trabalho dos funcionários; o uso dos rodados nas valetas 

serve para afundar, aproveitando o peso do equipamento, e não para limpar; não é necessário, nem 

aconselhável estender o convite a todos os elementos da lista do PS, nem de outras listas, por uma 

questão de coordenação de trabalhos e porque as ajudas têm surgido de forma suficiente; esclareceu 

que nos últimos anos, foram feitos importantes investimentos na Freguesia, com determinante 



influência desta Junta, num valor total muito superior a meio milhão de euros; aguarda que 

cheguem as grelhas, sendo uma delas para o buraco pretendido. -------------------------------------------

------Tomou a palavra o Deputado Isaías Ferreira para sugerir que se fizesse um convite à população 

para participar nos trabalhos da casa mortuária; informou de avarias na iluminação pública; pediu 

informações sobre os trabalhos no ringue, opinou que a poda das árvores demorou imenso tempo; 

perguntou ao Presidente da Junta opinião sobre o estado dos caminhos florestais; lembrou das 

anormalidades ocorridas, junto à farmácia, aquando da última intempérie. -------------------------------

------Reafirmou o Presidente da Junta que não faz sentido qualquer convite à população, pois as 

ajudas têm surgido por iniciativa própria; informou que dirigirá novos ofícios à EDP para 

regularização da iluminação pública; no ringue falte a pintura do chão e dos muros; nos caminhos 

florestais o maior problema do momento são as árvores caídas, que tendo dono, entendeu a Junta 

não intervir, contudo, desobstruíram nos casos mais urgentes; junto à farmácia será reparada uma 

grelha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Informou a Deputada Rosária de problemas na iluminação pública na Rua das Alagoas e no 

Casal do Paço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Pediu novamente a palavra o Deputado Isaías para afirmar que as árvores caídas deveriam ser 

retiradas pela Junta e perguntou acerca da publicação das actas na página de internet. -----------------

------Esclareceu o Presidente da Junta que a publicação das actas está dependente da conciliação de 

disponibilidade com o administrador da página. --------------------------------------------------------------

------Seguiu-se a intervenção do Deputado António Santos para informar que, no Casal do 

Marachão, junto ás bombas de combustível, foi aberto um rasgo para encaminhar as águas 

libertadas pelo saneamento, querendo saber para onde se dirigem essas águas. --------------------------

------Respondeu o Presidente da Junta, que se dirigem para o rio, tal como o permite o mecanismo 

instalado no sistema, sempre que se atinge determinado nível. ---------------------------------------------

------Entrou-se no período da ordem do dia com apresentação de três propostas para inclusão no 

ponto três. Denominada uma “Proposta de revisão orçamental” e outra “Grupo Desportivo de 

Figueiró do Campo”  da autoria do executivo da Junta e “Proposta de construção de um circuito de 

manutenção na Freguesia de Figueiró do Campo” da autoria do Deputado Isaías Ferreira. 

Procedendo-se à votação em separado destas propostas, foram as três aprovadas por unanimidade. --

------Apreciada a informação escrita referida no ponto um, passou-se à apresentação de forma 

sintetizada do documento de prestação de contas relativo ao ano financeiro de dois mil e doze, com 

um total de recebimentos de sessenta e dois mil cento e cinquenta e oito euros e oitenta e três 

cêntimos, um total de pagamentos no mesmo valor, transitando para a gerência seguinte dezassete 

mil quatrocentos e oitenta e oito euros e quarenta e sete cêntimos. Posto à votação, o documento foi 

aprovado por maioria, com abstenções dos deputados da CDU e do PSD. --------------------------------

------Seguidamente o Presidente da Junta explanou a proposta de revisão orçamental, esclarecendo 

as dúvidas levantadas pelo Deputado Isaías, relativamente aos valores para a casa mortuária. 

Procedendo-se à votação, o documento foi aprovado por maioria com abstenções dos deputados do 

PSD e da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------Seguiu-se a proposta relativa ao Grupo Desportivo de Figueiró do Campo, que consistia em 

permitir à Junta assumir a gestão do Clube, a pedido da actual comissão administrativa, dadas as 

dificuldades do momento, de forma a salvaguardar eventuais situações futuras de interesse para este 

Grupo Desportivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra o Deputado José Raimundo, para em representação da “Irmandade”, declarar 

que esta instituição, proprietária da casa onde se encontram os troféus do Clube, permite que este 

espólio ali permaneça, declinando quaisquer responsabilidades sobre o mesmo. No entanto, com a 

condição de, no espaço de quinze dias a contar da data de comunicação, tudo ser retirado, caso a 

“Irmandade” o entenda necessário.------------------------------------------------------------------------------

------ Assim, após debate, afirmou a Junta poder assumir ser fiel depositária do nome do clube, não 

assumindo qualquer dívida, nem futuros eventos, assim como, não proceder à cobrança de quotas, 

gerindo o pagamento da renda com a verba existente no Grupo Desportivo de Figueiró do Campo. -

------Posta à votação, nestes termos, a proposta foi aprovada por maioria, com abstenção do 



Deputado Mário Berardo e voto contra do Deputado Isaías Ferreira, que declarou caber aos sócios 

tal decisão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Seguiu-se a proposta de construção de um circuito de manutenção na Freguesia de Figueiró do 

Campo, do Deputado Isaías Ferreira, considerando os benefícios do exercício físico e o cada vez 

maior número de praticantes. ------------------------------------------------------------------------------------

------Apresentada a proposta, o Presidente da Mesa chamou a atenção para a forma como a proposta 

estava estruturada e para as implicações que a sua aprovação traria para a Junta, pelo que decidiu 

abrir um período para que se reunissem as bancadas, com vista à análise do proposto. -----------------

------Retomados os trabalhos, foi dada a palavra ao Presidente da Junta que concordava ser uma 

proposta bem intencionada, mas exigia o cumprimento de diversos requisitos, para os quais, de 

momento, a Junta não está preparada. --------------------------------------------------------------------------

------Foi dada a palavra ao Deputado Isaías que, em defesa da sua proposta, alegou que seria fácil 

fazer o circuito e útil para os cada vez mais caminheiros que se verificam. -------------------------------

------Por fim, acrescentou o Presidente da Junta que se verificam cada vez mais caminheiros, mas a 

praticar à noite, o que dificulta na questão da segurança. ----------------------------------------------------

------Posta à votação, a proposta foi reprovada por maioria com abstenção da bancada da CDU e um  

voto a favor do Deputado do PSD. ------------------------------------------------------------------------------

------ Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e três horas e quarenta e cinco 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: 

 

       

    

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 


