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

------------------------------------------------------Ata nº 4 --------------------------------------------------------

-----Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos 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. Leitura de expediente e intervenções na generalidade---------------------------------------- 

-----Ponto 2. Apreciação e votação da ata de vinte e sete de abril de dois mil e dezoito. ----------------

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

-----Ponto 1. Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Junta, sobre a 

atividade 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, registando a ausência dos Srs. 

Deputados, Vera Marques, Cristina Paixão e José Morgado------------------------------------------------- 

-----Por falta da Sra. Deputada Vera Marques e sob proposta do Sr. Presidente da Mesa, a 

constituição da Mesa foi aprovada com a inclusão do Sr. Deputado António Pedro.---------------------

-----Havendo público presente interessado em intervir, foi dada a palavra aos Srs: António Ramos, 

(representante dos EX Combatentes), ao Sr. Francisco Malhão, ao Sr. Vilão e à Sra. Florbela, 

(representantes dos pais dos alunos da Escola de Figueiró) e ao Sr. António Malhão.-------------------

-----Tomou a palavra o Sr. António Ramos para agradecer o apoio da Autarquia na construção do 

monumento que homenageou todos os Combatentes da Guerra de Ultramar .----------------------------

-----Usou da Palavra o Sr. Francisco Malhão para informar que se iria realizar uma Assembleia 

Municipal Extraordinária, com o ponto único “Saúde em Soure”. -----------------------------------------

-----Usou da palavra os representantes dos pais dos alunos da Escola Primária, Sr. Vilão e Sra. 

Florbela, para agradecerem o apoio da Autarquia relativamente ao funcionamento do ano escolar.---

-----Tomou a palavra o Sr. António Malhão para questionar: Qual o valor da obra “Monumento aos 

Ex Combatente”?. O que vão fazer no terreno dos “Mendes”?.  Qual a Instituição que fornece as 

armadilhas para as vespas Asiáticas? ---------------------------------------------------------------------------

-----Respondeu o Sr. Presidente que: Não conhecia o valor total do Monumento uma vez que não 

foi pago na totalidade por esta autarquia. Que ainda não tinham projeto para o terreno, que seria 

apenas limpo nesta fase. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Pediu a palavra a Sra. Deputada Olga Pimentel para questionar: Se havia alguma novidade 

sobre o valor prometido pelo Município para a obra do Parque Infantil da Ribeira? Sobre o 

alcatroamento das estradas dentro da localidade da Ribeira?  Quando virão as manilhas para 

colocação nos acessos dos terrenos? Qual o valor transferido da CMS para a educação e se o “CAF” 

está incluído? Qual é a orientação dos trabalhos do funcionários da junta? . -----------------------------

-----Respondeu o Sr. Presidente que: De uma forma geral todos os parques infantis estão ilegais e   

nesta fase o Sr. Presidente do Município não está muito recetivo à construção destes parques em 

terreno Municipal. O alcatroamento aguarda obras de saneamento nas ruas da Ribeira. Referente às 

manilhas, os proprietários serão avisados quando elas chegarem. O valor transferido para a 

educação é 10% de 1260 euros mensais. Quanto ao quadro de pessoal neste momento é de um 

funcionário, tendo um outro a contrato, disse também que estando o funcionário doente e alguma 

maquinaria avariada, os trabalhos sofreram alguns atrasos.--------------------------------------------------

-----Usou da palavra o Sr. Deputado Luís Filipe para questionar: Sobre o espaço junto à praça 25 de 

Abril? Afirmar que a CDU gostaria de propor uma sessão de esclarecimento sobre o PDM. Sobre as 

Obras no São Pedro e a entrada na 347. ------------------------------------------------------------------------

-----Respondeu o sr. Presidente: O espaço seria apenas limpo e regularizado o pavimento. Que o 

tempo para proposta do PDM já tinha decorrido. Que a entrada do São Pedro na ER 347 era uma 

das preocupações desta junta.-------------------------------------------------------------------------------------

-----Tomou a palavra o Sr. Deputado António Pedro para questionar sobre a cobertura de Fibra na 

freguesia, ao que respondeu o Sr. Presidente da junta que tinha sido entregue um documento ao 

Município manifestando essa preocupação e  o desagrado da população.----------------------------------

-----Adiou-se para a próxima assembleia a aprovação da ata de 27 de abril de 2018.--------------------



-----Entrou-se no Período da Ordem do Dia com a apreciação da informação escrita sobre a 

atividade da autarquia.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Sr. Presidente da Junta destacou algumas ações que achou mais relevantes, sem intervenções 

dos Srs. Deputados.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----No ponto 2 não havendo nada a incluir nada foi deliberado---------------------------------------------

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


