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

-----------------------------------------------------Acta nº 2--------------------------------------------------------

---Aos trinta dia do mês de Abril do ano de dois mil e catorze, 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. Leitura de expediente e intervenções na generalidade. -------------------------------------

-------Ponto 2. Apreciação da proposta de acta de vinte  sete de Dezembro de dois mil e treze; -------

----- 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 

treze.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 3. Apreciação de proposta de alteração do Regulamento de Taxas e Licenças:-------------

------Ponto 4.  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 e aproveitou para referir os apoios dados pela população em resolver certos assuntos 

nomeadamente nos referidos à Transdev e a alteração do percurso das camionetas dentro do lugar 

de Figueiró, agradecendo ao Sr. Sancho Antunes o agendamento e a deslocação dos responsáveis da 

Transdev à nossa localidade, fez também referência a outras obras e apoios.-----------------------------

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

questionar sobre a situação do posto médico e para informar que na passada terça-feira os doentes 

diabéticos alguns não tiveram transporte para Soure para serem atendidos.-------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente da Junta que já tiveram reunião com o Sr. Presidente da Câmara 

nesse sentido e que tudo será feito no sentido de minimizar e resolver esta situação, para a qual já 

apresentaram soluções. -------------------------------------------------------------------------------------------

------Dada a palavra ao Sr. Acácio de Brito Ferreira, para questionar quantos metros de valeta foram 

limpos, quantos litros de gasóleo o trator gastou nos últimos três meses, sobre a placa com 

indicação de Granja do Ulmeiro junto à residência paroquial, sobre a proibição de estacionar junto à 

escola primária e sobre quem levantou as placas de informação junto à farmácia. -----------------------

Respondeu o Sr. Presidente da Junta que quanto as questões numéricas não tem contabilizados esses 

números, mas informou da quantidades de barreiras caídas que foram retiradas e das acções 

realizadas pelo empregado da junta e questionou o Sr. Acácio se sabe quantos dias “não” choveu 

neste período de inverno rigoroso que mediou entre fins de dezembro e fins de abril. Em relação às 

placas de informação “Granja do Ulmeiro” será colocada quando possível, estacionamento proibido 

na escola será avaliado e junto à farmácia não tem conhecimento de quem mexeu nas referidas 

placas mas acredita que tenha sido a EP - Estradas de Portugal. --------------------------------------------

------Dada a palavra ao Sr. Isaías Ferreira para dar os parabéns aos eleitos e questionar sobre: 

porquê o edital da última Assembleia não foi colocado dentro da vitrina mas sim colado no exterior, 

quando houve papéis da última propaganda politica que estavam lá dentro. Questionou também a 

razão dos focos da igreja ainda continuarem apagados, o porquê de algumas atas ainda não estarem 

colocadas no “site” e qual o motivo que foram alteradas as paragens do autocarro.----------------------

Respondeu o Sr. Presidente agradecendo os “parabéns” em nome de todos os eleitos, em relação ao 

abuso no uso indevido da vitrina iria ver se existe algum problema com a fechadura, em relação aos 

focos da igreja aproveitou para informar da necessidade de apagar 10% dos bips da freguesia, ou 

seja 55 bips, em relação às atas serão repostas com a brevidade possível e a alteração das paragens 

como bem sabe partiu de uma solicitação de populares desta localidade, nomeadamente de um 

grupo grande de alunos e pais.------------------------------------------------------------------------------------

-----Dada a palavra à Sra. Florbela Barros, fez uma breve dissertação sobre o que achava do 

possível encerramento do posto de saúde, da situação da escola primária e do jardim-de-infância, 

questionou se esta prevista alguma intervenção na rua Rigueirinho de Cima e informou que devido 

ao volume de chuva que caiu a estrada, junto a casa do Sr. Deputado Luís Filipe, têm o alcatrão 



levantado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respondeu o Sr. Presidente da Junta que já informaram essa situação para poder ser reposto o 

alcatrão e que o atravessamento das aguas será estudado de maneira a evitar acumulação de agua no 

local. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Dada a palavra ao Sr. António Malhão, questionou sobre o centro de saúde, circuito do 

autocarro, sinalização da ER347, deu opinião sobre as estradas dos pinhais e também sugeriu 

vitrinas para publicidade particular.-----------------------------------------------------------------------------

Respondeu o Sr. Presidente da Junta que em relação ao centro de saúde e autocarros estava tudo 

respondido aos intervenientes anteriores e que mantinha o que já dissera, em relação a sinalização 

na ER347 foi referido que os semáforos iriam ser colocados em funcionamento, que a pretensão da 

Junta era a mudança de local destes e que iria ser colocada sinalização vertical na ER347, sobre as 

vitrinas informou que as existentes são apenas para uso exclusivo da autarquia.-------------------------

------Dada a palavra ao Sr. Francisco Malhão para questionar quanto dinheiro falta para acabar a 

obra da casa mortuária.--------------------------------------------------------------------------------------------

Respondeu o Sr. Presidente da Junta que alem dos já atribuídos serão preciso cerca de mais onze 

mil euros para acabar a obra.-------------------------------------------------------------------------------------

------Iniciou-se a ordem de trabalhos com a leitura do resumo do expediente e permitiu a 

intervenção dos deputados. ---------------------------------------------------------------------------------------

------Interveio o Sr. Deputado Luís Filipe para tecer algumas considerações sobre a obra efectuada 

na Rua Rigueirinho de Cima, para questionar sobre o jardim por traz da Fonte do Rigueirinho, para 

afirmar que o herbicida estava a ser aplicado sem planificação e controle da parte da junta, sobre a 

rua do Rego e o Muro de suporte de terras no Cimeiro.------------------------------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente da junta que iriam continuar a requalificação do referido jardim, 

que o herbicida estava a ser colocado nos locais onde foi cortada a vegetação e agora estava a 

rebentar, sobre o muro de suporte de terras era uma das prioridades identificadas aquando a 

Presidência Aberta efectuada pelo Sr. Presidente do Município com a participação desta Junta e que 

estaria elencada para resolver em breve-------------------------------------------------------------------------

----- Continuando, apreciou-se a proposta de acta da sessão anterior, sem nenhuma alteração sendo 

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

----- Seguidamente entrou-se no período da Ordem do dia com uma Apreciação a informação escrita 

do Sr. Presidente da junta sobre a actividade da Autarquia a qual não sofreu qualquer reparo.---------

------Seguidamente o Sr. Presidente da Junta fez uma pequena abordagem sobre os documentos de 

Prestação de Contas do ano de 2013 e sobre os seus resultados aos quais interveio apenas o Sr. 

Deputado Luís Redinha para fazer alguns comentários positivos. Procedendo-se à votação, o 

documento foi aprovado por maioria com abstenção do deputado da CDU Sr. Luís Filipe e votos 

favoráveis dos restantes deputados da Assembleia. -----------------------------------------------------------

------No ponto 3 foi apreciado uma proposta de alteração do Regulamento de taxas e licenças em 

vigor nesta freguesia, que depois de explanada foi votada favoravelmente por unanimidade.----------

-------Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente da Mesa leu em voz alta a minuta da acta 

tendo sido deliberado, por unanimidade, aprovar as deliberações hoje tomadas.-------------------------

------O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os trabalhos às 23:30 

horas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------O Presidente da Mesa: 

------O Primeiro Secretário: 

------O Segundo Secretário: 

 

       

    



   

      

 

 

 

 

 

 

 

 


