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

-----------------------------------------------------Acta nº 3--------------------------------------------------------

------Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil dez, 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 Dezembro de dois mil e nove; --------------

------Ponto 2. Leitura de expediente e 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. Apreciação do relatório de actividades do ano de dois mil e nove; ------------------------

------Ponto 3. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano de dois mil e 

nove; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 4. Apreciação do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças; ------------------------

------Ponto 5. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos da lei. -----------------------------

------Presidiu à sessão o Presidente da Assembleia de Freguesia, começando por justificar a 

ausência do Segundo Secretário Sérgio Gonçalo, que por motivos de ordem profissional e por se 

verificar impedimento legal, apresentou, nesta data, a devida renúncia de mandato. De imediato, 

verificou a identidade e legitimidade de José Adelino Ferreira Raimundo, possuidor do bilhete de 

identidade número quatro milhões, duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e seis, que se 

encontrava presente e tomou posse como deputado desta Assembleia. Foi, ainda, proposto para 

Segundo Secretário o Deputado Mário Berardo, que, assim, completou a Mesa de Assembleia. ------

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

António Malhão, que perguntou acerca do contentor de ferrosos e da vitrina para afixação de 

documentos no cruzeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------

------De seguida, permitiu a intervenção do Sr. Acácio Ferreira, que questionou se a Junta de 

Freguesia prestava algum tipo de informações ao Banco Alimentar e sugeriu a colocação de rails de 

protecção, junto à vala próxima dos Casais Velhos, na estrada que liga a Ponte das Eiras a essa 

povoação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Tomou a palavra o Presidente da Junta, que explicou que o local para o contentor aguardava o 

compactamento do terreno; a remodelação a efectuar no Cruzeiro, será uma boa oportunidade para a 

colocação de uma vitrina; a Junta não prestou quaisquer informações ao Banco Alimentar e registou 

a sugestão do Sr. Acácio Ferreira: -------------------------------------------------------------------------------

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

------Pediu a palavra o Deputado Filipe Silva, que solicitou maior antecedência na entrega dos 

documentos para as sessões; questionou acerca do saneamento em falta na freguesia; do contentor 

de ferrosos; da restauração dos fontenários; da substituição e limpeza dos contentores e respectiva 

construção de bases de assentamento; informou do mau estado do ecoponto na Praça e da falta de 

um pilhão; questionou acerca da zona envolvente à Ponte das Eiras; acerca da proposta de criação 

de uma comissão de estudo para a velha ponte; referenciou algumas lâmpadas fundidas; reivindicou 

o melhoramento dos caminhos à beira-rio; barreiras de protecção para a rua de Santo António, no 

Cimeiro; a colocação de placas informativas de locais de interesse na freguesia; perguntou se já foi 



feita limpeza na zona envolvente do ponto de água, assim como nos acessos aos pinhais; acerca das 

obras na rua que liga o cemitério do Cimeiro à estrada regional número trezentos e quarenta e sete e 

solução para o cruzamento; informou que na Ribeira da Mata, na rua dos Cabeços, as águas pluviais 

invadem o terreno do senhor Lourenço; perguntou que medidas foram tomadas quanto à “lixeira” na 

Ribeira e reivindicou barreiras de protecção para junto à capela, no lado direito da estrada que liga a 

Ribeira ao Casal do Redinho. ------------------------------------------------------------------------------------

------O Presidente da Mesa respondeu que, relativamente à questão da comissão de estudo para a 

Ponte das Eiras, não se entendeu existir qualquer proposta, mas apenas uma sugestão e esclareceu 

que não proporia à deliberação da Assembleia a criação de tal comissão, visto não considerar ser 

um assunto prioritário para o bem estar da população. -------------------------------------------------------

------Passou a palavra ao Presidente da Junta, que esclareceu ter cumprido o prazo de entrega dos 

documentos; o saneamento está dependente do empreiteiro, que ainda não terá começado devido ás 

condições climatéricas; o contentor de ferrosos será colocado assim que estiverem reunidas as 

devidas condições; tem-se vindo a restaurar um fontenário por ano; a Junta já solicitou à Câmara a 

colocação ou substituição de ecopontos para alguns locais identificados e considera a hipótese de 

colocar o pilhão em suporte próprio; as bases de assentamento para os contentores serão 

construídas, estando, para já, referenciados três locais; para os caminhos da beira-rio está prevista 

uma intervenção com ajuda de alguns tractoristas; as lâmpadas fundidas foram relatadas à EDP e já 

estão reparadas; a limpeza junto ao ponto de água e dos aceiros florestais são serviços prestados 

pelo Serviço Municipal de Protecção Civil; a solução para o cruzamento no Casal de S. Pedro está 

dependente do acordo com os proprietários dos terrenos; o ministério do ambiente já foi informado 

da “lixeira” na Ribeira; a protecção ás águas pluviais será feita e registou as reivindicações. ----------

------Pediu a palavra o Deputado António Santos que falou sobre as frequentes faltas de água na 

freguesia e demorada reparação; questionou se existe alguma legislação que impeça o trabalho dos 

madeireiros no Inverno; chamou a atenção para o agravamento da situação da barreira junto à rua 

do Outeiro e reivindicou a colocação de lombas na via junto à capela do Cimeiro. ----------------------

------Tomou a palavra o Presidente da Junta que explicou a causa das faltas de água e concluiu não 

serem assim tão frequentes; desconhece a legislação referida para os madeireiros; o problema da 

barreira foi identificado conjuntamente com os serviços municipais e, quanto ás lombas, dará 

informação ás entidades competentes. --------------------------------------------------------------------------

------Interveio o Deputado José Raimundo para informar da necessidade de reparar a entrada no 

caminho de acesso ao açude. -------------------------------------------------------------------------------------

------Informou o Presidente da Junta estar o problema resolvido. ------------------------------------------

------Pediu a palavra o Deputado Isaías Ferreira para lamentar o facto de o Presidente da 

Assembleia não considerar a velha ponte das Eiras necessária para o bem estar da população; 

questionar acerca da página de internet; pedir dados concretos acerca do saneamento e informar 

estar cavado o terreno que liga o depósito da água à serração. ----------------------------------------------

------Esclareceu o Presidente da Junta que a página de internet se encontra em construção; o 

saneamento depara-se com problemas de ordem climatérica e esclareceu que o terreno foi cavado 

pelos proprietários. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------Entrou-se no Período da Ordem do Dia, cumprindo-se o primeiro ponto, onde o Presidente da 

Junta prestou os esclarecimentos solicitados e o Deputado Isaías Ferreira fez um reparo ao uso de 

herbicidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------De seguida apreciou-se o documento referido no ponto dois, que não suscitou dúvidas. ---------

------Seguiu-se a apreciação dos documentos de prestação de contas, apresentado pelo Presidente da 

Junta, onde se registam um total de recebimentos de sessenta e cinco mil cento e trinta e nove euros 



e noventa e dois cêntimos, um total de pagamentos de sessenta e cinco mil cento e trinta e nove 

euros e noventa e dois cêntimos, transitando para o ano seguinte cento e oitenta e um euros e 

dezasseis cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------Posto à votação o documento foi aprovado por maioria, com as abstenções dos deputados 

Filipe Silva e António Santos da CDU e Isaías Ferreira do PSD. -------------------------------------------

------Passou-se à apreciação do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças, que foi explanado 

pelo Presidente da Junta. -----------------------------------------------------------------------------------------

------Posto à votação, o documento foi aprovado por maioria com um voto contra do Deputado 

António Santos da CDU e uma abstenção do Deputado Isaías Ferreira do PSD. -------------------------

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

 

 

 

 


