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

------------------------------------------------------Ata nº 05 ------------------------------------------------------

------Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 das atas de vinte sete de abril e vinte nove de junho 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 presença de todos os 

Deputados----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Havendo Público presente interessado em intervir, foi dada a palavra ao Sr. Francisco Malhão 

para fazer uma breve dissertação sobre o abaixo assinado que está a circular sobre o tema da Saúde 

e encerramento dos postos de atendimento. Questionou se a junta sabias quais os locais onde iriam 

ser feitos os passeios na En347, disse também que a estrada entre os Casais Velhos e Entre Valas 

precisa de limpeza nas bermas. ----------------------------------------------------------------------------------

------Respondeu o Sr. Presidente que os passeios seriam feitos entre os pontos quilométricos 

indicados na Informação escrita Municipal e que iria contactar a Junta de Pereira para fazer a 

referida limpeza da berma de estrada entre Casais Velhos e Entre Valas.----------------------------------

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

------Pediu a palavra o Sr. Deputado Luís Filipe para informar que as árvores na berma da estrada 

entre Azenha e Entre Valas estão a pender para a mesma, dificultando a passagem e principalmente 

o cruzamento de camiões de grande porte. Questionou a junta para saber quando iria iniciar a 

utilização da Ilha Ecológica? Se já tem algum projeto para o espaço junto à Praça? Informou 

também que no ecoponto do Casal do Paço, existe por vezes vidros no chão que coloca em perigo 

os carros que ali circulam. ----------------------------------------------------------------------------------------

------O Sr.  Presidente respondeu que: Tinham conhecimento das referidas arvores. O início da 

utilização da Ilha, segundo as informações que possuía, apontam para o princípio de novembro. 

Para a Praça e Rua da Igreja está a ser realizado um estudo de Reabilitação Urbana que engloba essa 

área. Sobre o local do Ecoponto no Casal do Paço, será construída uma plataforma para a sua 

colocação, fora da faixa de rodagem, sob a valeta aí existente. ---------------------------------------------

------Usou da palavra o Sr. Deputado Carlos Ferreira para informar que no cruzamento junto à 

farmácia a visibilidade para o lado esquerdo fica muito afetada pela existência de uma figueira no 

local. Agradeceu a construção de uma valeta com cerca de cinquenta metros na Ribeira da Mata e 

disse que no local atual do Contentor dos Ferrosos esta uma lixeira com muito mau aspeto.-----------

------O Sr. Presidente da Junta agradeceu as palavras do Sr. Deputado Carlos Ferreira.-----------------

------Usou da palavra o Sr. Deputado José Morgado para informar da necessidade de um contentor 

para o lixo no casal do Marachão.-------------------------------------------------------------------------------

------Tomou a palavra o Sr. Tesoureiro da Junta para tecer algumas considerações acerca das 

intervenções e referir que é habito nesta Assembleia de setembro atribuir “Prémios de Louvor e 

Mérito”, mas nesta não aconteceu, devido a não terem conhecimentos de factos relevantes. Pediu 

também a todos os Srs. Deputados que sempre que tenham conhecimento de situações que mereçam 

ser distinguidas, as façam chegar à Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------

------Aprovou-se por unanimidade a ata de vinte e sete de abril de dois mil e dezoito.------------------

------Após pequenas correções indicadas pela Sra. Deputada Olga Pimentel, foi aprovada por 

unanimidade a ata de vinte e nove de junho de dois mil e dezoito, com seis votos favoráveis dos Srs. 

Deputados que participaram da mesma.-------------------------------------------------------------------------



------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 e respondeu às 

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

------Utilizou a palavra a Sra. Deputada Olga Pimentel e o Sr. Deputado Luís Filipe aos quais lhe 

foram dados várias informações e prestados os devidos esclarecimentos ---------------------------------

------Usou também da palavra o Sr. Presidente da Junta para agradecer o apoio e contributo dos 

elementos do Grupo Desportivo de Figueiró do Campo, na representação da freguesia nos Eventos 

da Festa da Juventude denominada “Pangeia” e nos festejos do Município, Festas de “São Mateus”. 

Assinalou a dedicação e responsabilidade com que representaram a freguesia.---------------------------

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

    

   

      

 

 

 

 

 


