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

------------------------------------------------------Acta nº 10-----------------------------------------------------

-------Aos trinta dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e onze, pelas vinte 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. Apreciação da proposta de acta de trinta de Setembro de dois mil e onze; ---------------

------Ponto 2. Leitura de expediente e intervenções na generalidade. --------------------------------------

------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 

dois mil e doze; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------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. Acácio de Brito 

Ferreira, que informou haver placas de sinalização a tapar a visibilidade a quem circula no sentido 

Casais Velhos – Figueiró, junto ao cruzamento da ER 347; sugeriu alterar o local de paragem de 

autocarro, junto a este cruzamento referido, para junto do Cruzeiro; quis saber de novidades acerca 

da passagem do autocarro por dentro de Figueiró; informou da necessidade de arranjar a valeta na 

Rua Fernando M. O. Lapo; referiu haver necessidade de intervir na fonte do Casal do Paço e, por 

fim, agradeceu o trabalho prestado na estrada do Campo.----------------------------------------------------

------Em resposta, o Presidente da Junta afirmou desconhecer o problema das placas de sinalização; 

aguarda resposta da Transdev relativamente aos transportes e informou estar previsto o arranjo das 

valetas na rua referida. --------------------------------------------------------------------------------------------

------Iniciou-se a ordem de trabalhos com a leitura da proposta de acta da sessão anterior, que posta 

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

------Seguidamente o Presidente da Mesa resumiu o expediente e permitiu a intervenção dos 

deputados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra o Deputado José Adelino para informar que persiste o problema da lâmpada na 

Rua das Flores, apesar de já ter havido assistência técnica e que existe mau cheiro na Rua Mó e 

Freixo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Seguiu-se a intervenção do Deputado António Santos, que lembrou o facto de as análises à 

água dos fontenários ainda não terem sido feitas; informou que a canalização da água continua a dar 

problemas na Rua de Stº António, no Cimeiro; na ER 347 continua a verificar problemas com o 

saneamento e questionou acerca da venda dos pinheiros. ----------------------------------------------------

------Em resposta o Presidente da Junta mostrou o ofício feito à Câmara relativo ás análises da água; 

referiu que a “Águas do Mondego” já tem conhecimento dos problemas do saneamento e informou 

que, devido a dificuldades de negócio com madeireiros, consideram a possibilidade de vender os 

pinheiros a lenhadores. --------------------------------------------------------------------------------------------

------Foi dada a palavra ao Deputado Filipe Silva para agradecer à Junta a cedência de manilhas; 

informar do mau funcionamento do saneamento junto à farmácia; lembrou da necessidade de 

arranjar valetas na Quinta dos Melros; informou do mau trato do espaço envolvente ao contentor 

dos ferrosos, feito por quem ali remexe em busca de metais, questionando se existe algum plano de 

intervenção para este espaço; pediu informação sobre o pretendido para o espaço envolvente à sede 

da Junta e sobre a construção da casa mortuária e sugeriu colocar um oleão junto ao ecoponto. ------

------Interveio o Presidente da Junta para informar que o problema do saneamento básico se deu no 

dia em que tiveram que interromper a bombagem, para intervenção técnica; é devido à contínua 

falta de civismo que se verifica o lixo junto ao contentor de ferrosos; na sede da Junta, pretende 

construir, numa primeira fase, o muro de suporte de terras, e posteriormente o arranjo de espaços 

verdes, prevendo o início da construção deste muro, assim como a casa mortuária, no próximo ano; 

finalmente, informou que serão instalados oleões no seguimento do protocolo da Câmara com uma 



empresa deste ramo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------Foi dada a palavra ao Deputado António Santos que insistiu no problema junto à Rua do 

Outeiro, alertando para o perigo que dali advém. -------------------------------------------------------------

------Seguiu-se a intervenção do Deputado Isaías Ferreira para questionar acerca do registo de dados 

da ETAR; acerca da atribuição de POC’s; do muro da Rua Baixa de Santa Ana; informou da 

existência de maus cheiros na Rua da Igreja; do mau estado do polidesportivo municipal e, também, 

do mau estado dos aceiros florestais, provocado pelos madeireiros. ---------------------------------------

------Em resposta o Presidente da Junta esclareceu ter feito candidatura para três POC’s, 

preferencialmente da freguesia de Figueiró, Granja ou Alfarelos; o problema do muro referido será 

avaliado pela Câmara, que também virá a intervir no polidesportivo; relativamente aos aceiros 

florestais, considera que, também os proprietários deveriam ser mais responsáveis. --------------------

------Pediu novamente a palavra o Deputado Isaías para sugerir uma adaptação do polidesportivo a 

outras modalidades, para além do futsal. -----------------------------------------------------------------------

------Pediu para intervir a Deputada Cristina Paixão para informar da necessidade de corrigir uma 

infiltração no telhado do fontenário do Marachão, que também carece de uma pintura. ----------------

------Tomou a palavra o Presidente da Mesa para questionar acerca da responsabilidade da limpeza 

dos resíduos que resultam da abertura de covas, aquando de enterros fúnebres, visto que, por vezes, 

se prolonga a existência destes resíduos. -----------------------------------------------------------------------

------Respondeu o Presidente da Junta que haverá intervenção nos fontenários do Marachão e 

Ribeira da Mata e que a limpeza dos cemitérios são competência da Junta. ------------------------------

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

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

------O Presidente da Junta fez uma apresentação com explicação sucinta dos documentos relativos 

ás Grandes Opções do Plano e do Orçamento para o ano de dois mil e doze com o total de receitas 

de quarenta e três mil e quatrocentos euros e um total de despesas de igual valor. Postos à votação, 

os documentos foram aprovados por maioria com abstenções dos deputados do PSD e da CDU. -----

------Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e duas horas e cinquenta e dois 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: 

   

   

      

 

 

 

 

 


