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

-----------------------------------------------------Acta nº 11------------------------------------------------------

-----Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e doze, 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. Apreciação da proposta de acta de trinta de Dezembro 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 e votação dos documentos de prestação de contas do ano de dois mil e 

onze; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------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 falta justificada do 

Deputado António Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------

------Havendo público presente interessado em intervir, foi dada a palavra ao Sr. Acácio de Brito 

Ferreira, que questionou acerca da solicitada passagem do autocarro por dentro de Figueiró e da 

alteração do local de paragem deste meio de transporte; perguntou se estava concluída a reparação 

da estrada do campo; referiu que deveria ser dado mais uso ás alfaias do tractor da Junta; 

disponibilizou-se para ajudar na acimentação de valetas; sugeriu tapar a valeta na rua das Alagoas 

com manilhas ao nível da estrada e questionou acerca do horário dos “Poc’s”. --------------------------

-------Respondeu o Presidente da Junta que espera resposta da empresa de transportes para a reunião 

solicitada; afirmou equacionar a hipótese de alterar o local de paragem de autocarro para junto do 

Cruzeiro; tomou nota da sugestão para as valetas da rua das Alagoas e esclareceu não serem 

trabalhadores em regime “Poc”, mas sim beneficiários do Rendimento Social de Inserção e que 

trabalham sete horas diárias, cumprindo o horário do funcionário da Junta. ------------------------------

------Iniciou-se a ordem de trabalhos com a leitura da proposta de acta, que, após algumas 

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

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

deputados para informações. -------------------------------------------------------------------------------------

------Começou o Deputado José Adelino para perguntar o que se pretende fazer nos terrenos onde 

foram cortados os pinheiros. -------------------------------------------------------------------------------------

------Respondeu o Presidente da Junta que tinha duas hipóteses em estudo – a replantação ou 

permitir o ressurgimento florestal natural – mas, contava com a opinião da Assembleia de 

Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra o Deputado Isaías Ferreira para questionar se tinha sido contactada a empresa 

florestal municipal, ao que respondeu o Presidente da Junta que a actual área de intervenção desta 

entidade é, ainda, pelos lados da serra. -------------------------------------------------------------------------

------Tomou novamente a palavra este último Deputado para se manifestar contra a plantação de 

eucaliptos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Seguiu-se a intervenção do Deputado Filipe Silva, que também se manifestou contra a 

plantação de eucaliptos e favorável ao ressurgimento natural da vegetação. ------------------------------

------Tomou a palavra o Presidente da Mesa para também se mostrar favorável a este ressurgimento 

natural. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra a Deputada Rosária Ferreira, para informar de problemas que o estacionamento 

de autocarros, junto ao Cruzeiro, causa aos moradores. ------------------------------------------------------

------Esclareceu o Presidente da Junta que, dadas as circunstâncias, é um problema de difícil 

resolução, que deve sempre ser tratado com bom senso, pelas partes. -------------------------------------

------Retomou a palavra o Deputado Luís Filipe, para questionar se o caminho aberto junto à fonte 

do Rigueirinho é para alcatroar e informou que, no dia vinte e cinco de Abril, o saneamento estava a 

jorrar através das tampas, que levantaram forçadas pela pressão. ------------------------------------------

------Confirmou o Presidente da Junta que, a rampa será alcatroada e que o problema do saneamento 



foi um acontecimento isolado. -----------------------------------------------------------------------------------

------Pediu novamente a palavra o Deputado Isaías Ferreira, para se insurgir contra as palavras com 

que o Presidente da Mesa se referiu à assídua presença, nas reuniões desta Assembleia, do Sr. 

Acácio Brito Ferreira. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------Justificou o Presidente da Mesa que o Deputado Isaías Ferreira teria entendido mal as suas 

palavras e intenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------O Deputado Isaías Ferreira solicitou, novamente, a palavra, para questionar acerca do custo da 

obra junto à fonte; pedir a reabilitação dos aceiros florestais e caminhos do campo e informou não 

se encontrar em funcionamento a página de internet. --------------------------------------------------------

------Respondeu o Presidente da Junta que, a edilidade a que preside custeou apenas a mão-de-obra 

para a obra referida. Afirmou que, o mau trato dos aceiros florestais é, também, responsabilidade 

dos proprietários. Finalmente, disse desconhecer o problema da página de internet, mas confirmou 

ser um problema de fácil e imediata resolução. ---------------------------------------------------------------

------Entrou-se no Período da Ordem do Dia com a apreciação da informação escrita, onde o 

Deputado Isaías solicitou alguns esclarecimentos, que, de imediato, foram prestados pelo Presidente 

da Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De seguida, passou-se á apreciação dos documentos de prestação de contas do ano transacto, 

que foram apresentados e explanados de forma sucinta pelo Presidente da Junta, onde se registam 

um total de recebimentos de quarenta e oito mil e catorze euros e setenta e sete cêntimos e um total 

de pagamentos no mesmo valor, transitando para o ano seguinte, seiscentos e vinte e seis euros e 

trinta e dois cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------Posto à votação, o documento foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------

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

 

   

      

 

 

 

 

 

 


