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

--------------------------------------------------------  Ata nº 1 ----------------------------------------------------

-------Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do   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. Informações; -------------------------------------------------------------------------------------

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

--------Ponto 1. Apreciação do regimento da Assembleia de Freguesia; -----------------------------------

--------Ponto 2. Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Junta, sobre a 

actividade da Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------Ponto 3. Apreciação de propostas das Grandes Opções do Plano e do Orçamento para o ano 

de 2014.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

os convocados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Após inicio, foi dada a palavra ao deputado António Santos que entregou a carta de renúncia 

do seu cargo, tomando posse para o seu lugar depois de identificada, a deputada Isa Raquel 

Monteiro Leal-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O Presidente da Assembleia explicou como funciona a renúncia de mandato.--------------------

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

ao Sr. António Malhão e à Sra. Florbela Bairros. O Sr. Acácio Ferreira agradeceu à Junta de 

Freguesia pelos serviços prestados nas últimas duas semanas e entregou uma carta ao Presidente da 

Junta, que foi lida a todos os presentes. O Sr. António Malhão questionou: se havia algum limite 

para por o alcatrão na berma das estradas; sobre as análises à água aos fontenários; propôs que 

existissem mais painéis de afixação de publicidade; falou sobre a necessidade de arranjar diques de 

água para o rio que serve a população; alertou para a falta de civismo por parte das pessoas em 

mandar as “piriscas” para o chão, se não haveria maneira de punir essas pessoas e por fim, 

questionou se não haveria possibilidade nas estradas do mato aplicar uma pedra em vez da 

“sarrisca”, se esta era paga e se os madeireiros não deveriam ser responsabilizados pelos estragos. 

Por fim, tomou a palavra a Sra. Florbela Bairros que alertou para o facto de existirem árvores em 

risco de caírem para a estrada, na estrada que liga Figueiró do Campo a Ribeira da Mata. -------------

-------O Presidente da Junta agradeceu as palavras e a carta do Sr. Acácio Ferreira e respondeu aos 

restantes intervenientes, existe um limite de alcatroamento, que é o mínimo para efetuar uma valeta, 

análises da água, a Câmara Municipal só garante a das torneiras; painéis de afixação de publicidade, 

já existem várias; as “piriscas” no chão, não se pode fazer nada, têm a ver com a educação das 

pessoas; a “sarrisca” é paga; os madeireiros não podem ser responsabilizados porque não se 

encontra lei para os penalizar. Quanto ao assunto levanto pela Sra. Florbela Bairros, o Presidente da 

Junta respondeu que a estrada é uma estrada municipal e que compete à câmara, o Presidente da 

Assembleia pediu a palavra e disse que o Presidente da Junta deve dar conhecimento à Protecção 

Civil.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Iniciou-se a ordem de trabalhos com a informação que no início do mês tinha decorrido a 

Presidência Aberta na nossa freguesia. -------------------------------------------------------------------------

-------Seguidamente o Presidente da Mesa permitiu a intervenção dos deputados para informações. -

-------Pediu a palavra o Deputado Luís Filipe, que achou muito positivo a Presidência Aberta e 

gostaria de saber quais foram as carências encontradas na nossa Freguesia. ------------------------------

-------Respondeu o Presidente Junta que também achou positivo a Presidência Aberta, explicando 

que o Presidente da Câmara visitou todas as instituições e conseguiu analisar as seguintes 

prioridades: terminar a Casa Mortuária em Figueiró do Campo, construção de muro de suporte de 

terras no Casa Cimeiro e sinalização e proteção da estrada nacional junto à farmácia.------------------

-------O Deputado Luís Filipe pediu novamente a palavra para alertar para uma tampa junto à casa 

da Raquel Leonardo na rua do Rigueirinho e para a manutenção da valeta na Rua 17 de Setembro 

junto à casa do Herminio Roxo-----------------------------------------------------------------------------------



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

actividade da autarquia.-------------------------------------------------------------------------------------------

-------O Presidente da Assembleia explicou as alterações do novo Regimento da Assembleia 

Freguesia. O Deputado Luís Filipe pediu para intervir, questionou sobre os prazos de entrega dos 

documentos aos deputados e sobre o mapa de pessoal, se os POC’s fazem parte. O Presidente da 

Assembleia explicou que não era possível alterar o prazo e que os POC’s não fazem parte do mapa 

de pessoal. O documento foi votado e foi aprovado por unanimidade. Propôs o Presidente da 

Assembleia que os deputados pudessem ser convocados por correio electrónico, foi aceite a decisão 

por todos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O Tesoureiro da Junta fez uma apresentação com explicação sucinta dos documentos 

relativos às Grandes Opções do Plano e do Orçamento para o ano de dois mil e catorze com o total 

de receitas de sessenta e sete mil e quatrocentos noventa e cinco euros e um total de despesas de 

igual valor. Postos à votação, os documentos foram aprovados por maioria com abstenções dos dois 

deputados do CDU e do Único do PSD. ------------------------------------------------------------------------

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

    

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 


