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

-----------------------------------------------------Acta nº 7--------------------------------------------------------

------Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze, 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 sete de dezembro 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 do Relatório de Actividades do ano de dois mil e dez; ------------------------

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

dez; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 4. 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 Brito 

Ferreira, que questionou quando se acaba o trabalho na “estrada do meio” e se começa o trabalho na 

outra estrada, respondendo o Presidente da Junta que, talvez para os meados de Junho, visto ser 

quando está previsto o trabalho de máquinas da Câmara nesta freguesia. ---------------------------------

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

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

------Seguidamente o Presidente da Mesa fez a leitura do expediente e permitiu a intervenção dos 

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

------Começou por intervir o Deputado Luís Filipe, que questionou acerca da venda dos pinheiros; 

informou sobre a existência de ajuda comunitária para este tipo de investimentos; quis saber de que 

forma a Junta contribuiu para a construção do muro do Senhor José Leonardo no Casal do Paço; 

informou que na Rua do Rigueirinho de Cima, junto à Quinta dos Melros, quando chove muito, 

constata-se a necessidade de construção de valetas com manilhas; questionou se, nas ruas onde 

recentemente foi construído o saneamento, haverá recarga de alcatrão; para quando as obras no 

estaleiro da Junta; informou que o sinal STOP junto à escola é imperceptível; deu conhecimento do 

decurso de um abaixo-assinado para a construção de um passeio desde a Farmácia até ao Centro 

Social; opinou que o oleão na escola é insuficiente; perguntou por novos desenvolvimentos sobre a 

intenção de construir uma casa mortuária em Figueiró; questionou quais os valores atribuídos pela 

Câmara à Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------

------Respondeu o Presidente da Junta que já cinco madeireiros mostraram interesse nos pinheiros, 

ter-se-á em conta a melhor proposta e referiu desconhecer esse tipo de ajuda comunitária; a abertura 

da viga de fundação foi o contributo da Junta na construção do referido muro; nas ruas 

intervencionadas com o saneamento, haverá recarga de alcatrão, mas após o período indispensável 

para o devido compactamento; o estaleiro da Junta será vedado com estacas de madeira tratada e 

rede apropriada; o sinal STOP já foi substituído; tem conhecimento do abaixo-assinado, que terá de 

ser analisado pelo órgão competente; a questão da recolha de óleos é algo complexa, visto não 

existir no Município, nem meios, nem um organismo competente para a tarefa; sobre a casa 

mortuária, informou estar o projecto concluído, mas um problema informático atrasou o processo, 

crendo, mesmo assim, que as obras serão iniciadas no decurso do ano corrente; por fim, esclareceu 

que até ao ano dois mil e cinco, os apoios da Câmara à Junta, processavam-se por meio de 

protocolos. A partir daí, são apoios pontuais da Câmara Municipal, em conformidade com os 

investimentos feitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------Seguiu-se a intervenção do Deputado António Santos, que se pronunciou sobre a falta das 

análises das águas dos fontenários; informou da necessidade de reparar o pavimento junto ao 

cemitério do Cimeiro; reclamou a lavagem e desinfestação dos contentores do lixo e insistiu na 

resolução do problema do suporte de terras junto á Rua do Outeiro, no Cimeiro. ------------------------



------Respondeu o Presidente da Junta, que as análises da água da fonte da Bica chegaram, embora 

exponham o resultado de forma difícil de interpretar; a estrada junto ao cemitério do Cimeiro será 

reparada muito em breve; a Câmara Municipal não tem meios para lavagem e desinfestação de 

contentores; está feito o projecto para a construção de um muro de suporte de terras, que é da 

responsabilidade da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------

-----Pediu a palavra o Deputado Isaías Ferreira, que informou encontrar-se junto à beira-rio, 

próximo da ponte das Eiras, uma árvore tombada sobre o caminho e pediu informações sobre a 

página de Internet. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------Informou o Presidente da Junta, que a página de Internet já está funcional, mas ainda em fase 

de conclusão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Seguidamente, o Presidente da Mesa, a pedido do executivo da Junta, propôs que se incluísse 

no ponto quatro o assunto “Modificações ao Orçamento”. Submetida a proposta à votação, foi 

aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------

------Iniciou-se o período da ordem do dia, cumprindo-se o estipulado no primeiro ponto e, logo de 

seguida, o Presidente da Junta explicou que o Relatório de Actividades do ano anterior era de fácil 

análise, visto ser uma simples compilação das informações escritas. --------------------------------------

------De imediato, 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 cinquenta e quatro mil, quinhentos e dezasseis euros e dezasseis 

cêntimos e um total de pagamentos no mesmo valor, transitando para o ano seguinte, duzentos e 

cinquenta e oito euros e cinquenta cêntimos. ------------------------------------------------------------------

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

CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Tratou-se o último ponto da ordem de trabalhos, cuja proposta de modificações ao orçamento 

foi justificada, pelo lapso de não se ter incluído, na rubrica “Canídeos”, o valor de quinhentos e 

noventa euros, sendo assim, rectificado o orçamento com o aumento das receitas neste valor, que 

igualmente, será aplicado no aumento das despesas, na rubrica “ Viadutos, arruamentos e obras 

complementares”. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------Posto à votação, o documento foi aprovado por maioria, com a abstenção do Deputado Isaías. -

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

   

 

 

 

 

 


