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

-----------------------------------------------------Acta nº 6--------------------------------------------------------

------Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 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 vinte e quatro de setembro de dois mil e dez; -------

------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 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 presença de todos os 

convocados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

que perguntou acerca da Casa Mortuária para Figueiró; do saneamento na rua do Rigueirinho; 

informou que a iluminação pública das diferentes ruas não se apagam à mesma hora; que os pinhais 

da Junta estão a secar e que, no Casal do Facho, por dificuldades de escoamento, as águas pluviais 

atravessam a estrada. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------Em resposta, o Presidente da Junta informou que a Casa Mortuária será construída junto à 

Igreja; a iluminação pública depende da programação dos sectores e, relativamente ao assunto dos 

pinhais, pedirá para incluir na Ordem do Dia. -----------------------------------------------------------------

------Foi iniciada a ordem dos trabalhos com a leitura da proposta de acta da sessão anterior, que 

após ligeiras correcções foi posta à votação sendo aprovada por maioria com voto contra do 

Deputado do PSD por considerar que a acta omite uma sua intervenção. ---------------------------------

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

Deputados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Começou o Deputado José Adelino que questionou acerca da lenha acumulada na Azenha e 

informou haver desgaste do espelho junto à casa Paroquial. ------------------------------------------------

------O Presidente da Junta esclareceu que já queimaram sucessivas vezes a lenha que aí depositam, 

mas que alguém continua a desrespeitar o local; o espelho será substituído juntamente com o varão. 

------Pediu a palavra o Deputado Luís Filipe para sugerir a plantação de pinheiro manso; falou na 

lixeira da ponte da Azenha; questionou acerca do saneamento da rua onde reside e sugeriu que, 

aquando dessas obras, fosse corrigido o grande desnível na entrada para o Rigueirinho de Cima; 

perguntou qual a possibilidade de alcatroamento da rua entre a Fonte do Rigueirinho e a Casa da 

Raquel; informou da necessidade de limpeza da Rua de Entre Valas e na Rua do Casal do Paço; 

lembrou da necessidade de colocação de “rails” na estrada que liga aos Casais Velhos, sugerindo a 

subida da estrada; por fim, sugeriu a adesão da Junta de Freguesia ao portal “A minha rua”, como 

alternativa para a colocação de questões ao executivo da Junta. --------------------------------------------

------Respondeu o Presidente da Junta, que a reflorestação terá em conta o estudo de uma entidade 

municipal da área florestal; não sabe esclarecer quem é o proprietário do espaço onde têm 

depositado lenhas na Azenha; anotou a sugestão feita; esclareceu que a rampa contígua à fonte é 

propriedade da Junta e poderá ser alcatroada; não foi feita limpeza em Entre Valas devido a avaria 

do roça silvas; no Casal do Paço, a vegetação, que sugeriu limpar, encontra-se em propriedade 

privada; voltou a lembrar que sempre que necessário, será sinalizada a estrada de ligação aos Casais 

Velhos, sendo escusada a subida do nível da estrada, visto que o problema reside na falta de 

limpeza das valas; quanto à adesão ao portal, julga desnecessário, pois teremos em breve o “site” da 

Junta para esse efeito. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------Tomou a palavra o Deputado António Santos para questionar acerca das análises das águas dos 

fontenários, ao que respondeu o Presidente da Junta ter feito novo pedido à Câmara, ainda antes da 

Assembleia anterior, não tendo obtido resposta. --------------------------------------------------------------



------Seguiu-se a intervenção da Deputada Cristina Lapo para solicitar a colocação de um espelho 

junto à ribeira das Neras, esclarecendo o Presidente da Junta, que a sinalização na estrada ER 347 é 

da responsabilidade da Estradas de Portugal. ------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra o Deputado Isaías Ferreira, para informar da existência de irregularidades na 

canalização das águas pluviais, junto á casa do Sr. Rolim e questionou acerca da página de internet. 

------Respondeu o Presidente da Junta, que a disponibilidade da página de internet está dependente 

das fotos, que ainda faltam, para colocar no site. -------------------------------------------------------------

------De seguida, interveio o Deputado Mário Berardo para solicitar que fosse rectificada a 

colocação do sinal “STOP”, no sentido Casais Velhos – Farmácia, respondendo o Presidente da 

Junta, que pretende completar a sinalização, com um aviso a cem metros. -------------------------------

------Pediu a palavra o Presidente da Junta para propor a inclusão no ponto três da Ordem do Dia o 

tema com a seguinte redacção: “Apreciação do pedido de autorização à Junta de Freguesia para a 

venda de bens imóveis – pinheiros”. ----------------------------------------------------------------------------

------Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------

------Por motivos imprevistos e de força maior, a Deputada Rosária Ferreira teve que se ausentar, 

pelo que os trabalhos prosseguiram sem a sua presença. -----------------------------------------------------

------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 onze com o total de receitas 

de cinquenta mil, quinhentos e noventa e três euros e um total de despesas de igual valor. ------------

------Postos à votação, os documentos foram aprovados por maioria com abstenções dos Deputados 

Isaías Ferreira do PSD e Luís Filipe da CDU. -----------------------------------------------------------------

------O executivo apresentou à Assembleia de Freguesia, um pedido de autorização para venda de 

pinheiros, justificada com o combate à propagação do “nemátode da madeira do pinheiro”. ----------

------Pediu a palavra o Deputado Isaías Ferreira para sugerir a publicação em Edital desta intenção. 

Sugeriu, ainda, a reflorestação com o carvalho, com apoio da Quercus, ou outra entidade do género, 

tal como uma Associação de Góis, que cede carvalhos gratuitamente. ------------------------------------

------O Presidente da Junta esclareceu que, o carvalho não será viável para a autarquia, devido á 

dificuldade para fazer a rega em tão grande área. -------------------------------------------------------------

------Posta à votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------

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

   

   

      

 

 

 

 


