
-------------------------------Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo-------------------------------
------------------------------------------------------Ata nº 12 ------------------------------------------------------
------Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, 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. Leitura de expediente e intervenções na generalidade----------------------------------------
------Ponto 2. Apreciação e votação da ata de dezoito de dezembro de dois mil e quinze.---------------
------Período da Ordem do dia: --------------------------------------------------------------------------------
------Ponto 1. Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Junta, sobre a
atividade da Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------
------Ponto 2. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano de 2015;----------
------Ponto 3. 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 Adelino Galante que foi substituído na mesa da Assembleia pela Sra deputada Cristina
Paixão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------Havendo público presente interessado em intervir, foi dada a palavra aos Srs: Acácio Ferreira,
Luís Lopes e António Malhão,. ----------------------------------------------------------------------------------
------O Sr. Acácio Ferreira questionou: se há possibilidade de contratar um POC, porque as ruas da
localidade de Figueiró estão uma miséria; saber porquê as atas da assembleia eram lidas e agora não
e a quem é que o Sr. Jacinto das Neras perguntou se era possível colocar toutvennan na estrada da
Azenha até ao açude, ao qual o Sr. Presidente da Junta respondeu que: sobre os POC eram assuntos
do Órgão Executivo e que só a eles diz respeito, em relação à leitura da ata não é obrigatória a sua
leitura e que sobre a pretensão do Sr. Jacinto nenhum dos elementos da junta tinha conhecimento
dessa situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------
------Tomou a palavra o Sr. Luís Lopes para questionar: Qual a situação do Centro de Saúde de
Figueiró do Campo; saber qual a possibilidade de transporte para os utentes, se não seria propicio e
benéfico fazer uma Assembleia extraordinária para explicar à população qual é a situação do Centro
de Saúde, também informar que na Rua da Mó e Freixo há sítios com dificuldades de cruzamento e
visibilidade. Respondeu o Sr. Presidente da Junta que sobre o Centro de Saúde não tinham
novidades após a ultima Assembleia, que em relação ao transporte dos utentes, se os mesmos
fossem assegurados, era assumir o encerramento do Centro de saúde e não é isso que se pretende,
em relação a uma Assembleia extraordinária só se entretanto houver novidades. Em relação às
informações da Rua da Mó e Freixo já tem conhecimento da situação e irá ser avaliada ---------------
----- Seguidamente tomou a palavra a Sr. António Malhão para questionar se alguém podia dar
informações sobre o IMI, se a estrada de ligação de Figueiró ao Casal do Redinho ia levar tapete, se
havia algum projeto para renovar a Casa Paroquial e aproveito o uso da palavra para tecer algumas
considerações sobre como resolver o problema da “Ladeira da Sebória”. O Sr. Presidente da junta
respondeu que: não têm nenhuma informação referente ao IMI, explicou que a estrada Figueiró para
o Casal do Redinho ia passar por duas fases de alcatroamento, que desconhece qualquer projeto
para a Casa Paroquial e sobre o investimento, na “Ladeira da Sebória” iria avaliar a situação para
uma possível reparação, ------------------------------------------------------------------------------------------
------Seguidamente o Presidente da Mesa permitiu a intervenção dos deputados para informações. --
------Pediu a palavra o Sr. Deputado Luís Filipe para agradecer os serviços prestados na rua
Rigueirinho de Cima aquando das intempéries, qual a situação da construção do muro na Painça e
tecer algumas considerações sobre a falta de limpeza geral nas ruas do lugar de Figueiró. O Sr.
Presidente agradeceu as suas palavras e em relação ao muro disse que estava adjudicado e que se
iria iniciar em breve.-----------------------------------------------------------------------------------------------
------Usou da palavra o Sr. Deputado Carlos Ferreira para agradecer o empenho da Junta e dos seu
elementos nas obras realizadas na Ribeira da Mata. O Sr. Tesoureiro da Junta Rui Baptista
agradeceu não só as suas palavras, mas também, toda a ajuda e boa vontade prestada pelo Sr.
Deputado nas referidas obras.------------------------------------------------------------------------------------



------Aprovou-se por unanimidade a ata de dezoito de dezembro de dois mil e quinze.------------------
------Foi votada e aprovado por unanimidade a aceitação e inclusão de uma Moção a ser discutida
no Ponto 3 da Ordem do Dia.-------------------------------------------------------------------------------------
------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 não havendo
intervenções dos Srs. Deputados.--------------------------------------------------------------------------------
-----Apreciou-se os documentos de prestação de contas do ano de 2015 com intervenção do Sr.
Tesoureiro da Junta que fez uma breve apresentação com explicação sucinta dos documentos com
um total de recebimentos de sessenta e seis mil trezentos e oitenta e quatro euros e dezassete
cêntimos e pagamentos de igual valor. Postos à votação, os documentos foram aprovados por
maioria com três abstenções das bancadas do PSD e CDU e cinco votos favoráveis da bancada do
PS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------No ponto três apreciou-se a moção “Em defesa do Instituto Pedro Hispano, Cooperativa de
Educação CRL” conforme “anexo I” a esta ata. Intervieram da parte do Executivo o Sr Rui Baptista
e da parte da Assembleia os Srs Deputados Luís Redinha, Luís Filipe e Sandra Ferreira. Após as
intervenções foi votada e aprovada por unanimidade a referida moção------------------------------------
------Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e duas horas e cinquenta 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:


