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

-----------------------------------------------------Acta nº 3--------------------------------------------------------

---Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, 

reuniram, 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 de junho de dois mil e catorze; ------------------

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

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

atividade 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 ausência do Sr. 

Deputado Adelino Galante por motivos pessoais e aproveitou para saudar o publico presente.--------

-----De imediato houve necessidade de substituir o Sr. Deputado Adelino Galante que é o primeiro 

secretário da mesa, sendo substituído pela Sra. Deputada Cristina Paixão. -------------------------------

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

para questionar sobre quem é a responsabilidade de reparação das roturas, assinalou a situação da 

valeta junto ao terreno da junta, qual a situação da casa mortuária, situação do posto médico e sobre 

a carta que escreveu ao Sr. Presidente da junta a relatar a situação junto à escola primária.------------

-----Respondeu o Sr. Presidente da junta que a reparação das roturas é da responsabilidade da 

Câmara Municipal, (que é quem tem o alcatrão) mas que a junta colabora com colocação de tout 

venant quando acontece abatimentos antes de se colocar o alcatrão, em relação à referida valeta será 

limpa com a brevidade possível, sobre à casa mortuária falta acabamentos nos tectos e arruamentos 

exteriores, referente ao posto médico foi explicada qual a situação e que aguardam uma reunião 

importante que acontecerá no próximo dia um de Outubro entre a Aces e o Agrupamento de saúde 

de Soure, por fim em relação às placas junto à escola ainda não tomaram qualquer decisão nesse 

sentido ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Dada a palavra ao Sr. António Malhão para questionar sobre se a junta tinha conhecimento 

sobre alguma intervenção na estrada nacional 347 a efectuar pela Câmara Municipal e qual a divida 

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

-----O Sr. Presidente da Junta respondeu que em relação à referida intervenção não tinha 

conhecimento e essa resposta apenas poderia ser dada pelos responsáveis camarários, em relação à 

dívida o Sr. presidente da junta informou o valor apresentado na última Assembleia Municipal.------

-----Dada a Palavra ao Sr. Isaías Ferreira questionou sobre a situação do posto médico, como foi 

resolvida a substituição da funcionária que estava na escola e que passou para o posto médico, de 

quem foi a iniciativa das intervenções efectuadas nas estradas dos pinhais e se a junta teve alguma 

responsabilidade nas mesmas. -----------------------------------------------------------------------------------

-----Respondeu o Sr. Presidente da junta explicando novamente a situação do posto médico, 

esclareceu que a situação da escola foi resolvida com um “Poc“  e que as intervenções nas estradas 

dos pinhais foi da exclusiva responsabilidade da protecção civil quer a escolha dos caminhos quer o 

tipo de intervenção a realizar. ------------------------------------------------------------------------------------

-----Iniciou-se a ordem de trabalhos com a leitura do resumo do expediente pelo Sr. Presidente da 

assembleia e seguidamente permitiu a intervenção dos Srs. deputados.------------------------------------

-----Interveio o Sr. Deputado Luís Filipe para questionar sobre a casa mortuária qual a situação e 

prazos de conclusão.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Respondeu o Sr. Presidente da junta que em relação a casa mortuária a obra está em fase final 

de construção faltando apenas questões que se referem com vidros das portas, tectos, arruamentos 

exteriores e espaço envolvente-----------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----Seguidamente entrou-se no período da Ordem do dia com a votação de alteração do ponto dois  



para – Construção de um Monumento aos Antigos Combatentes na Guerra de ultramar .---------------

-----Posto à votação, foi aceite por unanimidade a inclusão e discussão da proposta.--------------------

-----Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da junta sobre a actividade da Autarquia, a 

qual não sofreu qualquer reparo.---------------------------------------------------------------------------------

-----Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia fez uma pequena abordagem sobre a proposta de 

construção de um Monumento aos Combatentes na Guerra de Ultramar, dando de seguida a palavra 

ao Sr. José Ferreira, representante de um grupo de Ex Combatentes, que expôs as suas razões e 

pretensões em relação ao referido monumento. ---------------------------------------------------------------

-----Após algum debate e esclarecimentos foi aprovado a proposta de construção do Monumento, 

ficando agendadas reuniões entre o executivo da Junta e representantes dos Ex Combatentes para 

decidir qual o tipo e localização a instalar o referido Monumento. Ficou também decidido que 

qualquer Deputado da Assembleia de freguesia poderia fazer parte das referidas reuniões afim de 

participar nos trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----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 22:25 

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

 

------O Presidente da Mesa: 

------O Primeiro Secretário: 

------O Segundo Secretário: 

 

       

    

   

      

 

 

 

 

 

 


