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

-----------------------------------------------------Acta nº 12------------------------------------------------------

-----Aos vinte e dois dias do mês de Junho 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 vinte e sete de Abril de dois mil e doze; -------------

------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. 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 da 

Deputada Cristina Paixão. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

Ferreira, que questionou acerca da fonte do Casal; informou da necessidade de intervir na estrada do 

Campo; quis saber de novidades acerca da passagem do autocarro por dentro de Figueiró e fez 

referência a uma falha dos serviços de transportes das crianças para a escola. ---------------------------

------Respondeu o Presidente da Junta que prevê intervenção na fonte a curto prazo, não houve 

intervenção na estrada do campo por falta da maquinaria da Câmara e informou, ainda, não ter 

obtido informação da Transdev. ---------------------------------------------------------------------------------

------Iniciou-se a ordem dos 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 para informações. -------------------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra o Deputado Isaías Ferreira, que solicitou esclarecimento acerca do 

funcionamento da empresa municipal florestal, ao que esclareceu o Presidente da Junta, os projectos 

e/ou intervenções desta empresa, de momento, incidem sobre uma área que não a nossa e conta com 

dois técnicos florestais municipais. -----------------------------------------------------------------------------

------Interveio novamente este Deputado, para sugerir que se elaborasse um projecto para a área de 

pinhal intervencionada. -------------------------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra  o Deputado José Adelino para solicitar limpeza da Rua dos Açores com o 

corta-silvas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Seguiu-se a intervenção do Deputado António Santos que fez referência ás silvas na Rua 

Principal do Casal do Cimeiro, junto à casa do senhor Fernando Figueiredo; a uma placa de STOP 

mal posicionada na Rua da Oliveira do Senhor; a um cedro que tapa a visibilidade na Rua do 

Barroco e, por fim, ás análises da água. ------------------------------------------------------------------------

------O Presidente da Junta tomou nota das referências e esclareceu que foi corrigido o 

posicionamento da placa de STOP. -----------------------------------------------------------------------------

------Foi dada a palavra ao Deputado Luís Filipe que perguntou se a Junta interveio na construção 

do muro do senhor Jorge Canais, respondendo o Presidente da edilidade, que foi solicitado apoio 

para sinalização e para limpezas, não tendo havido custos monetários. -----------------------------------

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

pelo Presidente da Junta, que esclareceu as questões relacionadas. ----------------------------------------

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

 

   



      

 

 

 

 

 

 

 


