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

---------------------------------------------------- Ata nº 05 --------------------------------------------------------

-----Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, reuniu em 

sessão extraordinária, a Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo, no Recinto Polivalente de 

Figueiró do Campo, com a seguinte ordem de trabalhos, conforme convocatória do Presidente da 

Assembleia de Freguesia:------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----Ponto Único. Situação da Unidade de Saúde da freguesia de Figueiró do Campo; ----------------  

-----Presidiu à sessão o Presidente da Assembleia de Freguesia, registando a presença de todos os Srs. 

Deputados e aproveitou para saudar o público presente. ----------------------------------------------------- 

-----Iniciou-se a assembleia com uma breve explicação do Presidente da mesa sobre a ações 

desenvolvidas pela Junta de Freguesia, em colaboração com a Unidade de Saúde de Soure, no 

decorrer dos últimos anos. Foi feito um ponto de situação em relação ao funcionamento da unidade 

de saúde de Figueiró e abriu-se a discussão ao público presente. ------------------------------------------- 

-----Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para esclarecer qual a posição do 

Município em relação a esta situação, que demostrou desagrado pela solução existente. --------------- 

-----Intervieram ainda os Sr.(a)s Fátima Pinhão, Acácio Ferreira, Luís Lopes, António Malhão, 

Soledade Bernardes, Maria Adília, Francisco Malhão, Jorge Andrade, Florbela Bairros, António 

Pratas e Lina Manuela, os quais expuseram os seus pontos de vista e levantaram algumas questões às 

quais foram dados os possíveis esclarecimentos. -------------------------------------------------------------- 

-----Deu entrada na mesa uma Proposta de criação de uma Comissão de Defesa da Unidade de Saúde, 

apresentada pelo Sr. Américo Nogueira, com o seguinte conteúdo. ----------------------------------------

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Agregados à Extensão de Saúde de Figueiró do Campo, se encontra mais de mil utentes, doentes 

crónicos e de cuidados continuados de saúde; ----------------------------------------------------------------- 

-----Que a falta de médico e serviço de enfermagem resulta de uma manifesta negligência da ARS, 

com graves prejuízos para a população; ------------------------------------------------------------------------ 

-----A verdadeira missão dos eleitos locais é pregoar pelo real interesse da população. ----------------- 

Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Que Todos os Utentes se mantenham inscritos na Extensão de Saúde de Figueiró; ----------------- 

-----Que a ARS do Centro, principal responsável, garanta, pelo menos dois dias por semana, a ida do 

médico e enfermeiro a esta Extensão de Saúde; --------------------------------------------------------------- 



-----Nomear uma Comissão com poderes para colaborar com as entidades, Município de Soure, 

Administração Regional de Saúde e Ministério da Saúde, para encontrar soluções que garantam a 

continuidade dos serviços médicos na Extensão de Saúde de Figueiró do Campo. ---------------------- 

-----A Comissão deverá ser composta por: --------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Junta; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente da Assembleia; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Um representante da Câmara Municipal de Soure; ----------------------------------------------------------- 

Dois representantes do lugar de Figueiró; ---------------------------------------------------------------------- 

Um representante do lugar da Ribeira da Mata; --------------------------------------------------------------- 

Um representante do lugar das Neras; -------------------------------------------------------------------------- 

Um representante do Cimeiro; “--------------------------------------------------------------------------------- 

-----Não havendo mais inscrições deu-se por encerrado o período de intervenção do público. --------- 

-----O Presidente da Mesa questionou os Srs. Deputados da Assembleia se tinham alguma intervenção 

a fazer em relação a este assunto. -------------------------------------------------------------------------------- 

-----Não havendo intervenções da parte dos Srs. Deputados da Assembleia foi lida a Proposta da 

criação da “Comissão” e colocada à votação a aceitação desta proposta, sendo aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Foi dada a palavra ao proponente, Sr. Américo Nogueira, para defesa da mesma. Não havendo 

mais intervenções, foi posta à votação, sendo aprovada por unanimidade. --------------------------------  

-----Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu por 

encerrados os trabalhos cerca das 23:25horas. ---------------------------------------------------------------- 

 

------O Presidente da Mesa: 

 

------O Primeiro Secretário: 

------O Segundo Secretário: 

    

   

      

 

 

 

 


