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

-------------------------------------------------Acta nº9-----------------------------------------------

------Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e onze, 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 quatro de Junho de dois mil e 

onze. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------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 do Deputado António Santos, por motivos de saúde. -----------------------------

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

Ferreira, que informou do mau estado da “estrada do meio”, no campo; perguntou se 

existia alguma resposta da Transdev, relativamente à solicitação para passar com o 

autocarro por dentro de Figueiró; questionou acerca da discrepância de horários de 

acendimento da iluminação pública, em diferentes ruas de Figueiró. ------------------------

------Respondeu o Presidente da Junta, que a limpeza da “estrada do meio” é feita dentro 

da possibilidade da Junta e da maquinaria da Câmara; tentou obter informações de 

horários da Transdev; o controlo da iluminação pública não é da responsabilidade da 

Junta. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------Foi dada a palavra ao Sr. Francisco Malhão que fez referência à sujidade existente 

junto ao contentor de ferrosos; perguntou acerca da página de Internet; apelou a que se 

tomem medidas para quando o ecoponto estiver cheio. ----------------------------------------

------Em resposta, o Presidente da Junta, esclareceu que o contentor de ferrosos é limpo 

à sexta-feira pelo funcionário André e que a página de internet já se encontra disponível. 

------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 Assembleia fez a leitura de expediente e permitiu a 

intervenção dos deputados. -------------------------------------------------------------------------

------Começou por intervir o Deputado José Adelino para informar que na Rua das 

Flores há falha de uma lâmpada; é necessário intervir na beira-rio com o corta-silvas; a 

praga que afecta os pinheiros da mata grande, está a alastrar. --------------------------------

------Tomou a palavra o Presidente da Junta, que manifestou a sua preocupação com o 

problema dos pinheiros e, relativamente a isto, tem-se informado junto de responsáveis 

técnicos. Mais informou, que continua à espera de orçamentos dos madeireiros. ----------

------Pediu para intervir a Deputada Rosária, para informar, que apesar de reparada a 

iluminação pública, como anteriormente solicitou, verifica-se o funcionamento 

intermitente de uma lâmpada; registou a falta de um caixote do lixo no Casal do Paço e 

informou existir uma lâmpada envolvida por vegetação, na Quinta dos Melros. -----------

------Respondeu o Presidente da Junta que estão à espera de quatro caixotes do lixo, 

sendo um deles para esse local; já contactou o responsável pela vegetação que envolve a 

lâmpada. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------Tomou a palavra o Deputado Luís Filipe para lembrar da necessidade de abertura 

de valetas na Quinta dos Melros e prestou algumas informações acerca da empresa de 



recolha de óleos. -------------------------------------------------------------------------------------

------Seguiu-se a intervenção do Deputado Isaías Ferreira, que questionou acerca dos 

custos que acarreta a página de Internet; sugeriu que a limpeza do local do ecoponto na 

Praça Vinte e Cinco de Abril fosse feita pelo funcionário da Junta; voltou a solicitar os 

valores da monitorização da ETAR; louvou o evento de Btt que decorreu na freguesia; 

referiu-se aos “POC’s” a que a Junta se possa candidatar, sugerindo a sua divulgação 

por meio de edital; aludiu ao perigo que representa o muro inclinado junto à capela de 

Santa Ana. --------------------------------------------------------------------------------------------

------Esclareceu o Presidente da Junta que a página de Internet terá um custo mensal de 

doze euros. -------------------------------------------------------------------------------------------

------Pediu a palavra o Deputado Mário Berardo para solicitar a colocação de um sinal 

de estrada sem saída para a Rua do Outeiro. -----------------------------------------------------

------Entrou-se no período da ordem do dia com a inclusão de uma proposta de 

toponímia no ponto dois. ---------------------------------------------------------------------------

------Cumpriu-se o ponto um, onde o Presidente da Junta apresentou o documento sobre 

a actividade da autarquia e prestou os esclarecimentos solicitados. --------------------------

------O Presidente da Mesa fez a leitura da proposta de toponímia para uma rua do Casal 

de S. Pedro, em resposta à solicitação dos respectivos moradores. Propôs-se o nome 

“Beco da Capela”, que foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------

------Por não haver mais assuntos a tratar, ás vinte e duas horas e cinquenta e quatro 

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 e pelos 

Secretários. -------------------------------------------------------------------------------------------

------O Presidente da Mesa:  

------O Primeiro Secretário: 

------O Segundo Secretário:  


