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

--------------------------------------------------------  Ata nº 6 ----------------------------------------------------

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

--------Ponto  2 . Apreciação e votação das atas de 26 de setembro e 7 de dezembro de 2014.----------

--------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 de propostas das Grandes Opções do Plano e do Orçamento para o ano 

de 2015.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------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. Fernando Noro, à 

Sra. Florbela, ao Sr. Acácio Ferreira, ao Sr. Isaías Pinão e ao Sr. Jorge Ferreira. ------------------------

--------O Sr. Fernando Noro questionou a Junta de freguesia sobre a situação das covas que estavam 

na mesma situação da do seu irmão, se já estaria resolvida a situação. O Sr. Presidente da Junta 

disse que a situação seria resolvida brevemente. --------------------------------------------------------------

--------A Sra. Florbela questionou: se havia algum regulamento de Cemitérios ao qual o Sr. 

Presidente da Junta disse que não havia, mas que seria uma situação a resolver brevemente. ----------

--------Seguidamente tomou a palavra a Sr. Acácio Ferreira para alertar do tubo que existe na valeta 

junto à padaria antiga ser insuficiente para a passagem da agua, questionar quantos semieixos (do 

Dumper) se partiram nos últimos 8 anos, porque se partem e qual foi o custo, se o Sr. Presidente da 

Câmara estava na disposição de pagar a um médico para vir para o nosso posto de Saúde, porquê 

não paga o resto da casa mortuária e por fim saber qual foi o trabalho realizado pelo funcionário da 

junta entre os dias nove e doze de dezembro. O Sr. Presidente da junta respondeu que o tubo seria 

avaliado e retirado se fosse necessário, quanto aos semieixos não tem valores contabilizados, mas 

tem a certeza que todos foram partidos a trabalhar e que acha que é uma deficiência de fabrico 

daquele equipamento, no que respeita ao pagamento da Casa Mortuária não existe por parte da 

Câmara qualquer pagamento em atraso, por fim em relação ao serviço realizado pelo funcionário, 

pode mostrar a parte diária que o funcionário preenche. (diariamente) ------------------------------------

-------Usou da palavra o Sr. Isaías Pinão para questionar o Sr. Presidente da Junta  porquê não foram 

feitos apelos à população para ajuda nas obras da casa mortuária, ao que respondeu o Sr. Presidente 

da junta que essas ajudas apareceram sem solicitação.--------------------------------------------------------

-------O Sr. Fernando Noro usou da Palavra novamente para questionar sobre uma valente num 

aceiro florestal, ao qual o Sr. Presidente da Junta disse estar identificada e que seria reparada 

quando viesse à nossa freguesia a máquina niveladora do Município.--------------------------------------

------Usou novamente da palavra a Sra. Florbela para se informar se existe alguma intervenção na 

Rua do Rigueirinho de Cima ao qual respondeu o Sr. Presidente da Junta que não tinha informação 

se a referida obra estaria ou não abrangida pelo prazo de “garantia”. --------------------------------------

------Seguiu-se nova intervenção do Sr. Isaías Pinão para questionar qual a impressão que a Junta e 

a Assembleia tinha da “outra comissão” (referente ao posto de saúde) e o porque de ser criada uma 

“nova comissão”, quando já existia outra, questionou também se o numero de inscritos continua a 

ser importante para a manutenção do posto. Foi respondido pelo Sr. Presidente da Junta e da 

Assembleia que a “nova comissão foi ciada e aprovada devido a uma proposta apresentada numa 

assembleia extraordinária para debater o assunto “Situação do Posto Médico de Figueiró do 

Campo” ao qual todos os membros da Assembleia votaram favoravelmente, mostrando que era 

importante uma comissão legalmente eleita para a defesa do posto médico.------------------------------

------Usou da palavra o Sr. Jorge Ferreira para informar que por não ter visto os editais informativos 



e não ter conhecimento da situação actual, o mesmo efectuou a mudança do seu Posto  de Saúde 

para outro local.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------Pediu a palavra o Deputado Luís Filipe, para poder obter mais informações sobre o Posto de 

Saúde as quais foram prestadas pelo Sr. Presidente da Assembleia. ---------------------------------------

------Aprovaram-se por unanimidade as atas de vinte e seis de setembro e sete de novembro de dois 

mil e catorze.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-------O Sr. Presidente da Junta destacou algumas acções mais relevantes não merecendo qualquer 

reparo por parte da Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------

-------Apreciou-se as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de dois mil e quinze com 

intervenção do Sr. Tesoureiro da Junta que fez uma apresentação com explicação sucinta dos 

documentos relativos às Grandes Opções do Plano e do Orçamento para o ano de dois mil e quinze 

com o total de receitas de sessenta e cinco mil e duzentos e sessenta e quatro 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 votos favorável de toda a bancada do PS e do PSD. --------

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

    

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 


