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

-----------------------------------------------------Acta nº 2--------------------------------------------------------

------Aos trinta dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, 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. Informações. ---------------------------------------------------------------------------------------

------Período da Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 1. Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Junta, sobre a 

actividade da Autarquia; ------------------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 2. Análise e aprovação do regimento da Assembleia de Freguesia; --------------------------

------Ponto 3. Apreciação de propostas de Plano Plurianual de Investimentos e do Orçamento para o 

ano de Dois mil e dez. --------------------------------------------------------------------------------------------

------Presidiu à sessão o Presidente da Assembleia de Freguesia, registando a falta justificada da 

deputada Rosária Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------

------Não se encontrando presente a deputada Isabel no início da ordem de trabalhos, o segundo 

secretário Sérgio Gonçalo passou a primeiro secretário, sendo proposto o deputado Mário Berardo 

para completar a Mesa, assumindo as funções de segundo secretário. -------------------------------------

------Por ter faltado ao acto de instalação, tomou posse o deputado Luís Filipe Ferreira da Silva, 

possuidor do Bilhete de Identidade número 10031318. ------------------------------------------------------

------Havendo público presente interessado em intervir, o Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. 

João Costa, que questionou acerca da conclusão das obras da ponte das eiras, sobre o nome da ponte 

nova ser igual à da ponte já existente, sugerindo o nome do Presidente da Câmara Municipal de 

Soure como possível nome para a ponte nova; sugeriu a constituição de uma comissão para 

requalificar a ponte antiga, com todas as forças políticas nessa comissão; sugeriu a iniciativa de se 

concorrer a fundos estruturais para a requalificação e restauração da ponte antiga; questionou se as 

análises às águas das fontes foram feitas e sobre a sujidade das fontes e das áreas envolventes. 

Esclareceu o Presidente da Junta estar a obra concluída, neste momento não se encontra em curso 

nenhum projecto de requalificação da ponte, apenas das áreas envolventes. Esclareceu também, que 

concorda com a requalificação e restauro da ponte antiga. Sobre as análises, informou que no último 

mandato foram feitas uma vez por ano, tendo a última sido feita no verão passado e neste momento 

a junta não tem fundos para tal. Sobre as áreas envolventes, deveriam ser os donos a tratar da sua 

limpeza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------O Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Acácio Ferreira, que questionou acerca do trajecto 

do autocarro pela localidade, sobre o saneamento básico na Rua do Rigueirinho e acerca da 

iluminação na Rua dos Açores, ao que esclareceu o Presidente da Junta estar a alteração do trajecto 

dependente do saneamento, que está aprovado, esperando apenas que a empresa o comece. Acerca 

da iluminação esclareceu que está paga e irá ser colocada.---------------------------------------------------

------O Presidente da Mesa deu a palavra à Sra. Helena Coelho, que perguntou se o dito saneamento 

seria na Rua do Rigueirinho de Cima ou apenas na Rua do Rigueirinho de Baixo e sobre o 

melhoramento da via da Rua do Rigueirinho de Cima. Esclareceu o Presidente da Junta ser em 

ambas as ruas, até ao Casal e à rua Dezassete de Setembro, acerca do melhoramento da via, irá ser 

feita uma recarga com pedra, tendo, no entanto, assente a notificação.-------------------------------------

------Iniciou-se o Período de Antes da Ordem do Dia com a intervenção da Deputada Cristina Lapo, 

que congratulou o Presidente da Junta pela honrosa nomeação para o Conselho Municipal de 

Educação de Soure e para a Comissão Municipal de Defesa da Floresta. ---------------------------------



------Seguiu-se a intervenção do Deputado António dos Santos que questionou se a Junta de 

Freguesia tinha conhecimento e se já tomou algumas providências sobre as águas provenientes da 

rua do Outeiro, na povoação do Casal do Cimeiro, que se juntam com as da Rua Principal galgando 

para a propriedade confinante a esta rua, provocando o desabamento de terras e deixando o 

betuminoso da estrada sem apoio. Questionou também se o artigo cinco mil duzentos e sessenta e 

oito, de matriz rústica, é ou não pertença da Junta de Freguesia, e se o é, se a Junta de Freguesia 

autorizou a ser utilizado por particulares para estaleiro de obras. ------------------------------------------

------Seguidamente interveio o Deputado Filipe da Silva, que questionou sobre um muro de suporte 

na Rua do Outeiro, cujo proprietário teria interesse na sua construção. -----------------------------------

-------Foi dada a palavra ao Presidente da Junta que esclareceu já terem estado no local e o 

proprietário não demonstrou interesse na construção do muro. Sobre o artigo, não foi construído 

nada nesse local, apenas foi cedida serventia. -----------------------------------------------------------------

------Continuou o Deputado Filipe da Silva, alertando para o perigo das tampas de saneamento 

desde a Azenha até à ETAR levantarem com as chuvas e enchentes; questionou sobre a limpeza 

regular e desinfecção dos contentores do lixo e possibilidade de alteração dos contentores para 

outros dotados de alavanca; questionou sobre o saneamento e intervenção na via para melhorar o 

serviço de canalização de águas; informou sobre a falta de um contentor na Rua do Rigueirinho; 

questionou sobre o projecto para o novo local de resíduos sólidos e sobre a página de Internet da 

Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------Foi dada a palavra ao Presidente da Junta que esclareceu já terem falado com o Engenheiro 

responsável e que, quando são feitas duas bombagens da ETAR ao mesmo tempo, as tampas sobem. 

Sobre os contentores, a Câmara tem uma proposta de aquisição de uma viatura para a sua lavagem. 

Sobre o saneamento, não há data prevista para começar, mas a obra já foi entregue. Na questão dos 

contentores esclareceu que no orçamento não está previsto a sua aquisição, o espaço para resíduos 

sólidos apenas espera compactação e, acerca da página de Internet, andam a encetar contactos, 

esperando-se que em Abril esteja concluída. ------------------------------------------------------------------

------Interveio o Deputado Isaías Ferreira, desejando um bom mandato e felicitando pela eleição. De 

seguida, perguntou se já havia datas para o saneamento; informou acerca do ecoponto da Praça 25 

de Abril estar sempre muito sujo e que o Pilhão faz falta; sugeriu uma placa no contentor de 

ferrosos a indicar o tipo de materiais a lá colocar; pediu um inventário dos bens da Junta de 

Freguesia e, por fim, informou que, junto à Praça, as valetas acumulam águas, sugerindo o 

alargamento dos ralos. --------------------------------------------------------------------------------------------

------Foi dada a palavra ao Presidente da Junta, que esclareceu ainda não haver informações, sobre 

datas para o saneamento. Sobre os ecopontos, esclareceu que a Junta reforçou de dois para oito, 

equivalendo a um para cada duzentos e cinquenta habitantes e, adiantou, pretender instalar um 

oleão. Sobre a placa, esta já estava colocada. Esclareceu ainda que, a Junta não tem capacidade para 

ter tudo inventariado, apenas o predial. -------------------------------------------------------------------------

------De seguida interveio o Presidente da Mesa, informando sobre a necessidade de limpeza das 

valetas do Rego, de construir bases de assentamento dos contentores e ecopontos e informou da 

destruição do pilhão, no ecoponto do Marachão. -------------------------------------------------------------

------Por fim interveio o Segundo secretário Mário Berardo, informando que, na Rua do Outeiro, as 

chuvas escavam o alcatrão, por não haver valetas e alertou para o perigo de uma casa em ruínas, 

mesmo na beira da ER 347. --------------------------------------------------------------------------------------

------Iniciou-se o período de ordem do dia com a apreciação da informação escrita do Presidente da 

Junta sobre a actividade da autarquia. Suscitadas algumas dúvidas, o Presidente da Junta prestou os 

devidos esclarecimentos. -----------------------------------------------------------------------------------------



------Procedeu-se à análise do regimento da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------

------O Deputado Filipe da Silva propôs que a entrega da convocatória fosse em simultâneo com os 

documentos da assembleia, com oito dias de antecedência. -------------------------------------------------

------O Presidente da Junta esclareceu que isso já consta do regimento.-----------------------------------

------O Deputado Isaías Ferreira e o Deputado António Santos propuseram que se fizesse a revisão 

de gralhas e erros ortográficos.-----------------------------------------------------------------------------------

------O Presidente da Mesa pôs o regimento à votação, sendo aprovado por unanimidade. -------------

------Finalmente, fez-se a apreciação das propostas das Grandes Opções do Plano e do Orçamento 

para o ano de dois mil e dez, com um total de receitas de cinquenta e dois mil cento e noventa e sete 

euros e um total de despesas de cinquenta e dois mil cento e noventa e sete euros.----------------------

------Após o Presidente da Junta ter prestado alguns esclarecimentos a dúvidas levantadas por 

alguns deputados, passou-se à votação conjunta dos documentos, que foram aprovados por maioria, 

com as abstenções dos Deputados António Santos e Filipe da Silva da CDU. ----------------------------

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

 

 

 


