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

------------------------------------------------------Ata nº 02 ------------------------------------------------------

------Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas, reuniu 

em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo, no Pavilhão Multiusos de 

Figueiró do Campo, (Recinto de Festas), com a seguinte ordem de trabalhos, conforme convocatória 

do Presidente da Assembleia de Freguesia:---------------------------------------------------------------------

------Período de antes da ordem do dia: ---------------------------------------------------------------------

------Ponto 1. Leitura de expediente e intervenções na generalidade---------------------------------------- 

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

------Ponto 1. Aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------- 

------Ponto 2. Apreciação de Votos de Louvor e Mérito a jovens da nossa Freguesia-------------------- 

------Ponto 3. Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Junta, sobre a 

atividade da Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------

------Ponto 4. Apreciação de Proposta das Grandes Opções do Plano e do Orçamento para o ano de 

2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------Presidiu à sessão o Presidente da Assembleia de Freguesia, registando a ausência do Sr. 

Deputado António Pedro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------Havendo público presente foi dada a palavra ao Sr. Jorge Ferreira para uma intervenção, na 

qual desejou a todos os deputados eleitos um bom mandato e um bom trabalho. ------------------------

------Seguidamente o Presidente da Mesa permitiu a intervenção dos deputados para informações. --

------Pediu a palavra o Sr. Deputado Francisco Malhão, para em nome da Bancada do CDU, 

apresentar um Voto de Pesar em honra do Sr. António Redinha, que depois de aprovada a sua 

aceitação foi votado por unanimidade a Aprovação do referido Voto de Pesar que segue em Anexo 

a esta ata. Referiu também que não recebeu os documentos referentes aos pontos 2 e 3 da Ordem do 

Dia e questionou onde foram colocados os Editais publicitando a Assembleia. O Sr. Presidente da 

Assembleia lamenta a falta de envio dos documentos, quanto ao edital diz que foi publicitado no 

edifício da Junta e nas redes sociais. ----------------------------------------------------------------------------

------Seguidamente foi dada a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Lourenço, que produziu as 

seguintes questões e considerações: (1) Qual foi a atividade / envolvimento da Junta, no apoio à luta 

desta pandemia (covid 19); (2) Referiu que na Rua do Ribeiro os contentores “Ecopontos” se 

encontram em cima do passeio, o que limita o passagem dos peões e dificulta a recolha dos mesmos 

por estarem em frente de um estacionamento, solicitando à junta que encontre um melhor local para 

a mudança dos Ecopontos; (3) Referiu também que deveria ser colocada uma sinalização para a 

colocação dos Ecopontos na Praça 25 de Abril, alertando para o facto de muitas pessoas usarem o 

local para urinar junto dos contentores. (4) Mencionou também que na Rua da Igreja acontece 

inundações na casa do Sr. Hermenegildo e do Sr. Vitalino Pereira, alertando que as águas da Rua 

Fernando Lapo deveriam ser canalizadas para a Rua do Rigueirinho em vez de virem para a Rua da 

Igreja; (5) Referiu  que em relação à antiga Ponte das Eiras, a Junta devia dar passos no sentido de 

classificar a Ponte como Património de Interesse Municipal; (6) Referiu a fraca rede movel em toda 

a freguesia, salientando que se devia “usar” a  Câmara para fazer uma ”força” no sentido de 

melhorar a rede movel; (7) Salientou que as águas dos fontanários são uma questão de saúde 

pública, que se deveria proceder a analises das mesmas;  (8) Referente aos caminhos rurais, disse 

que a Junta fez e bem, a limpeza da “beira rio” e que devia fazer o mesmo em todas as estradas do 

campo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Respondeu o Sr. Presidente da Junta aos seguintes Pontos: (1) Que a Junta participou 

ativamente em colaboração com o Município, em questões de prevenção e distribuição de EPI´s às 

diversas Instituições e Atividades económicas da freguesia; (2)  que a Junta iria analisar um local 

para ver se seria viável uma alteração do lugar do Ecoponto; (3) e (4) nestes pontos disse que estava 

em andamento a elaboração de um Projeto que englobaria a resolução destas duas situações; (5) 

Neste ponto disse o Sr. Presidente da Junta que se iria informar se existe essa possibilidade; (6)  

Referiu que foi dado um parecer relatando a necessidade de melhorar a referida rede, sendo 

abrangente a toda a freguesia; (7) Que as analises eram pedidas ao SNS Soure; (8) Referiu que nesta 

faze só tem um empregado ao serviço e como tal vão fazendo as limpezas pelos locais de maior 



necessidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Seguidamente usou da  palavra o Sr. Deputado Francisco Malhão para efetuar as seguintes 

questões; (1) Em referência aos Limites de Freguesia  falou  na colocação de uma Placa anunciando 

Bem Vindo à Freguesia de Figueiró do Campo, na zona de Entre-Valas, propondo também a 

organização de uma visita ao limites da freguesia; (2) Sobre o Posto Médico de Figueiró  

questionou se haverá reabertura salientado que foi um Investimento que custou muito dinheiro; (3) 

Referiu que na Rua dos Olivais na Ribeira da Mata o piso esta miserável, sendo uma rua com 

pessoas idosas deviria haver uma melhoria do piso; (4) Havendo uma comunicação às entidades 

competentes sobre a poluição que ocorreu no Rio dos Mouros, qual foi o resultado dessa 

averiguação? (5) Referiu que foi efetuada uma boa obra de alargamento da Rua do Bairro Novo, 

mas que falta colocar alcatrão no espaço que foi alargado; (6) Referiu a necessidade de casa de 

banho públicas no cemitério da Ribeira da Mata e questionou quem faz a gestão dos WC das Casas 

Mortuárias e da Igreja? -------------------------------------------------------------------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente da Junta aos seguintes Pontos: (1) Sobre este assunto existe um 

estudo em curso pago pelo Município para resolver esta questão; (2) Não tem informações novas 

sobre este assunto; (3) neste ponto referiu que nessa rua existem roturas na canalização da água 

quase todos os dias, que aguarda uma melhoria na Adutora da água para depois se pensar na 

colocação de um novo piso; (4) Neste ponto disse que a GNR do Ambiente tomou conta da 

ocorrência e não conhece o resultado das averiguações; (5) Neste ponto o Sr. Presidente da Junta 

mostrou a sua indignação pelo atraso que a resolução desta situação já leva, que o assunto estava 

entregue ao Município; (6) Disse que a gestão dos WC das mortuárias eram da responsabilidade da 

Junta e que nos funerais os WC da igreja estão sempre abertos. --------------------------------------------

------Usou também da palavra a Sra. Deputada Beatriz Raimundo para referir que as reciclagens 

deviam ser feitas em cada casa procedendo-se a uma recolha seletiva nas residências. -----------------

------Entrou-se no Período da Ordem do Dia com a apreciação do Regimento da Assembleia de 

Freguesia. Foi deliberado por unanimidade o adiamento deste ponto para a assembleia seguinte. ----

------Propostas de Louvor e Mérito a Jovens da nossa Freguesia. Neste ponto foram aprovadas por 

unanimidade as três propostas em anexo a esta ata, referentes aos Jovens: David Lemos Martins, 

Silvana Ramos Pedroso e Andreia Sofia Ferreira Noro. -----------------------------------------------------

------Apreciação de uma Informação Escrita sobre a Atividade da Junta. O Sr. Presidente da Junta 

destacou algumas ações que achou mais relevantes havendo apenas a intervenção do Sr. Depurado 

Francisco Malhão, ao qual foram prestados diversos esclarecimentos. ------------------------------------

------Apreciou-se os documentos das Grande Opções do Plano e Orçamento para o ano de dois mil e 

vinte e dois com intervenção do Sr. Presidente da Junta e dos Srs. Deputados Francisco Malhão e 

Joaquim Lourenço, da Bancada do CDU.  O Sr. Presidente fez uma breve apresentação com 

explicação sucinta dos documentos. O Sr. Deputado Francisco Malhão teceu as seguintes 

considerações: não foi cumprida a Lei do Estatuto de Oposição; não viu plasmadas neste orçamento 

as propostas eleitorais; o PPI é um Plano apenas para um ano sem perspetivas de futuro para os 

demais anos do mandato. O Sr. Joaquim Lourenço referiu a necessidade da criação de um 

Regulamento de Trânsito para a Freguesia e a necessidade de passeios em várias localidades da 

Freguesia.  Postos à votação, os documentos foram aprovados por maioria com duas abstenções da 

bancada do CDU, seis votos favoráveis, cinco da bancada do PS e um da bancada do PSD. ----------- 

------Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e três horas e quarenta minutos, foi declarada 

encerrada a sessão, de que se lavrou a presente ata, que na próxima sessão, no fim aprovada, será 

assinada pelo Presidente da Mesa e pelos Secretários. ------------------------------------------------------- 

 

------O Presidente da Mesa: 

 

------O Primeiro Secretário: 

------O Segundo Secretário:    


