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

------------------------------------------------------Ata nº 8 --------------------------------------------------------

------Aos dezassete dias do mês de abril de dois mil e quinze, 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 da ata de vinte e seis de dezembro de dois mil e catorze.---------

------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 2014;---------- 

------Ponto 3. Apreciação e votação de proposta do Regulamento de cemitérios da freguesia;--------- 

------Ponto 4. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos da lei.------------------------------ 

------Presidiu à sessão o Presidente da Assembleia de Freguesia, registando a presença da Sra. 

Sandra Cristina de Oliveira Ferreira, que foi empossada como Deputada da Assembleia de 

Freguesia de Figueiró do Campo, em substituição do Sr. Deputado Nuno Gonçalo Ferreira Simões, 

eleito pelo PSD, pelo facto do Sr. Deputado ter renunciado ao mandato alegando motivos pessoais e 

profissionais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Havendo público presente interessado em intervir, foi dada a palavra aos Srs: Jorge Ferreira, 

Acácio Ferreira, António Malhão, Francisco Malhão e Isaías Ferreira. ------------------------------------

------O Sr. Jorge Ferreira questionou a Junta de freguesia sobre a responsabilidade da destruição da 

boca-de-incêndio que existia junto à nova construção, pertencente à Sra. Rute Ferreira, se seria da 

Junta de Freguesia ou do Empreiteiro que construiu a obra. O Sr. Presidente da Junta disse que iria 

averiguar junto dos serviços camarários, pois não tinha conhecimento dessa situação. -----------------

------O Sr. Acácio Ferreira questionou: se iriam ser retiradas as “esburras” na rua das Alagoas, se o 

grupo BTT fez alguma prova de motocross, se a Junta adquiriu algum trator novo, qual a situação 

da Capela Mortuária, se o tubo na padaria velha ia ser retirado, se as atas não são lidas nas 

Assembleias e observou que a niveladora andou por Figueiró e não viu nada feito, ao qual o Sr. 

Presidente da Junta respondeu que: as “esburras” iriam ser retiradas, quem promoveu a prova de 

Motocross foi a Associação do Cimeiro, o trator sofreu manutenção e recebeu uma pintura nova, 

que as obras finais da casa Mortuária iniciariam na semana seguinte, que o tubo junto a padaria 

velha ia ser retirado, que regimentalmente as atas não precisam de ser lidas nas assembleias e que a 

niveladora veio a solicitação das catequistas da Paroquia de Figueiró para melhoramento de um 

acesso onde iria ocorrer um encontro de catequese a nível da Diocese de Coimbra.---------------------

-----Seguidamente tomou a palavra a Sr. António Malhão para informar que leu no Popular de 

Soure sobre a preocupação dos Sr. Presidentes das Juntas referente a situação das várias Unidades 

de Saúde e questionar se havia alguma informação sobre a Unidade de Saúde Familiar a construir 

na Granja do Ulmeiro; informou sobre a EN 347 a situação do saneamento e estado do alcatrão; se 

existiam informações sobre o Interposto de Alfarelos; informou que na “Ladeira da Sebória” no 

inverno não se pode lá passar; fez considerações sobre a distribuição de dinheiros camarários e por 

fim informou que junto à casa do Sr. Castanheira existe uma situação que é um caso se saúde 

pública. O Sr. Presidente da junta respondeu que: não existe nenhuma informação referente à USF 

na Granja do ulmeiro, a situação da EN 347 já foi reportada, sobre o Interposto de Alfarelos não 

tem informação sobre o investimento, sobre a “Ladeira da Sebória” iria avaliar a situação para uma 

possível reparação, sobre a situação junto à casa do Sr. Castanheira não tinha conhecimento mas 

que iria avaliar------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Usou da palavra novamente o Sr. Acácio Ferreira para questionar o Sr. Presidente da Junta se 

todas as covas existentes no cemitério de Figueiró que contem campas, estão compradas, ao que 

respondeu o Sr. Presidente que tem conhecimento de uma que não está comprada, mas que os 

proprietários estão informados que quando for precisa será utilizada.--------------------------------------

------Pediu também novamente a palavra o Sr. Jorge Ferreira para informar que a estrada 347 no 



Sebal vai sendo pintada e que isso é Segurança Rodoviária.-------------------------------------------------

------O Sr. Francisco Malhão usou da Palavra para questionar se existe algum contacto entre a 

Comissão de manutenção da Unidade de Saúde de Figueiró e as outras freguesias na mesma 

situação e teceu algumas considerações sobre os investimentos municipais do passado e a Etar de 

Figueiró, ao que lhe foi respondido que não existe qualquer contacto com outras freguesias em 

relação à saúde.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------Usou da palavra o Sr. Isaías Ferreira para questionar como pode saber se as intervenções são 

corretamente transcritas para as atas, ao que lhe foi respondido que podia ver na pagina da internet 

da Junta ou requere-las por escrito.------------------------------------------------------------------------------

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

------Pediu a Palavra a Sra. Cristina Paixão para agradecer o trabalho realizado pela niveladora em 

prol do “Encontro Diocesano da Catequese”.------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra o Sr. Deputado Luís Filipe para a presentar a seguinte Moção: 

 

MOÇÃO 

 

 Considerando que a Unidade de Saúde de Figueiró do Campo ficou sem médico de família, 

desde o mês de Agosto de 2014. 

 Considerando a solução encontrada para o seu funcionamento, não satisfaz minimamente os 

Utentes desta Unidade de Saúde. 

 Considerando que os Utentes têm de ir para a porta da Unidade de Saúde muito cedo, para 

ver se conseguem uma consulta, não o conseguindo, mesmo assim, algumas vezes. 

 Considerando que os Utentes com necessidades de consulta de diabetes, Hipo coagulados, 

Saúde Materna, Saúde Infantil e Planeamento Familiar, se têm de dirigir a outras Unidades 

de Saúde do Conselho, para serem consultados. 

 Considerando a falta de transportes públicos para essas localidades, dificultando a 

deslocação dos Utentes, principalmente os mais idosos e sem transportes próprios 

 

Os deputados da Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo, reunidos em Assembleia de 

Freguesia, no dia 17 de Abril de 2015, decidem: 

 

1. Lamentar a solução encontrada para o funcionamento da Unidade de Saúde de Figueiró do 

Campo, uma vez que não satisfaz minimamente as necessidades dos seus Utentes, 

2. Exigir urgentemente a colocação de um Médico de Família e Serviço de Enfermagem, que 

permitam o acesso a cuidados primários de saúde de todos os Utentes 

3. Manifestar-se contra qualquer solução futura, que venha a exigir a transferência de serviços 

para outras Unidades de Saúde, ou encerramento da Unidade de Saúde de Figueiró do 

Campo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Depois de lida a moção o Sr. Presidente da Assembleia colocou a votação a aceitação da 

mesma a qual foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------

------Depois de defendida pelo proponente e feitas algumas considerações, foi posta a votação a 

referida moção que obteve o resultado de três votos contra, três abstenções e três votos a favor. 

Como resultou num empate teve o “voto de qualidade” o Sr. Presidente da Assembleia que votou 

contra, chumbando assim a moção.------------------------------------------------------------------------------

------Aprovou-se por maioria com oito votos a favor e uma abstenção a ata de vinte e seis de 

dezembro 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 que achou mais relevantes respondendo 

apenas à questão levantada pelo Sr. Deputado Luís Filipe que questionou se já falaram com os 

proprietários dos terrenos para um futuro alargamento do cemitério de Figueiró, ao que o Sr. 



Presidente da Junta respondeu que já falam com quase todos merecendo de todos eles aceitação.-----

------Apreciou-se os documentos de prestação de contas do ano de 2014 com intervenção do Sr. 

Tesoureiro da Junta que fez uma breve apresentação com explicação sucinta dos documentos com 

um total de cinquenta e seis mil novecentos e trinta e sete euros e vinte cêntimos de receitas e 

cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta e quatro euros e noventa e nove cêntimos de despesas. 

Postos à votação, os documentos foram aprovados por maioria com duas abstenções e sete votos 

favoráveis.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Apreciou-se e votou-se por unanimidade aprovar os Regulamentos de Cemitérios e Utilização 

das Casas Mortuárias da Freguesia de Figueiró do Campo.--------------------------------------------------

------Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e duas horas e cinquenta e cinco minutos, foi 

declarada encerrada a sessão, de que se lavrou a presente acta, que na próxima sessão, no fim 

aprovada, será assinada pelo Presidente da Mesa e pelos Secretários. ------------------------------------- 

 

 

------O Presidente da Mesa: 

 

------O Primeiro Secretário: 

------O Segundo Secretário: 

    

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 


