
-------------------------------Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo-------------------------------
------------------------------------------------------Ata nº 13 ------------------------------------------------------
------Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, 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 nove de Abril de dois mil e dezasseis.-----------
------Período da Ordem do dia: --------------------------------------------------------------------------------
------Ponto 1. Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Junta, sobre a
atividade da Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------
------Ponto 2. Ação Social: Apoio educativo durante o período de interrupção letiva;-------------------
------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 Carlos Ferreira. ----------------------------------------------------------------------------------------
------Havendo público presente interessado em intervir, foi dada a palavra aos Srs: Luís Lopes e
António Malhão,. --------------------------------------------------------------------------------------------------
------Tomou a palavra o Sr. Luís Lopes para questionar: Qual a situação do Centro de Saúde de
Figueiró do Campo; saber qual o ponto de situação e se houve esquecimento em relação ao que foi
referido na ultima assembleia; referiu também que em relação à recolha dos ferrosos é uma situação
lamentável e que é uma lixeira autêntica. Respondeu o Sr. Presidente da Junta que sobre o Centro
de Saúde não tinham novidades após a ultima Assembleia porque estavam a aguardar uma reunião
já agendada, em relação ao contentor dos ferrosos, continua a ter um uso nada digno por parte dos
cidadãos, e que a junta mantêm a limpeza do espaço adjacente---------------------------------------------
------Seguidamente tomou a palavra a Sr. António Malhão para fazer considerações sobre as lixeiras
e resíduos e levantar as seguintes questões: qual a situação da obra ao monumento dos Ex
Combatentes, saber se é apenas Figueiró ou as outras freguesias também não tem médico, se é feita
a analise da agua, sobre as Termas do Bicanho saber quem são os donos. A estas questões
respondeu o Sr. Presidente que: a obra do monumento é para efetuar; existe algumas freguesias
onde os centros de saúde ainda funcionam; atualmente as análises periódicas da agua eram feitas
apenas à agua canalizada; e sobre as termas é um investimento privado.----------------------------------
------Seguidamente o Presidente da Mesa permitiu a intervenção dos deputados para informações. --
------Pediu a palavra o Sr. Deputado Luís Filipe para saber qual a situação da reflorestação da mata
da junta. O Sr. Presidente respondeu que foi feita uma candidatura no plano 20/20, que não foi
aceite nesta fase e espera que entre na próxima..--------------------------------------------------------------
------Aprovou-se por unanimidade a ata de vinte e nove de abril de dois mil e dezasseis.---------------
------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 Sandra Ferreira para participar algumas irregularidades e
deixar algumas sugestões, nomeadamente: sobre a pintura da En 347, sobre o problema que
continua a existir no saneamento na En347, sobre a reparação do alcatrão em frente à fonte da
Painça, sobre a necessidade de colocar rail´s de proteção na estrada do campo junto ao cruzamento
da farmácia e sugeriu também a colocação de placas a indicar o local da casa mortuária. O Sr.
Presidente agradeceu a intervenção e tomou os devidos apontamentos.------------------------------------
------Usou da palavra o Sr. Deputado Luís Filipe para saber qual a situação do Instituto Pedro
Hispano, ao qual lhe foram dados os possíveis esclarecimentos --------------------------------------------
------Usou também da palavra a Sra Deputada Cristina Paixão para agradecer o apoio e a limpeza
efetuada aquando da realização dos festejos no Casal da Neras.--------------------------------------------
------Apreciou-se o documento sobre Ação Social que a seguir se transcreve:



Proposta

Nos termos da lei em vigor, no domínio da Acção Social e da Educação, é atribuída à Freguesia a
promoção e salvaguarda dos interesses próprios da respectiva população.---------------------------------

Tendo sido efectuado um levantamento junto das famílias dos alunos que frequentam a Escola
Básica do 1º Ciclo de Figueiró do Campo, constatou-se a premência de promover a implementação
da Componente de Apoio à Família (CAF), na EB1 de Figueiró do Campo.-----------------------------------

A CAF funcionará de 04 a 31 de Julho e de 01 a 15 de Setembro, nos dias úteis, das 08h30 às 18h30,
nas instalações da EB1 de Figueiró do Campo e de acordo com as cláusulas do protocolo de
colaboração celebrado entre a Freguesia de Figueiró do Campo, o Agrupamento de Escolas de
Soure e o Município de Soure.-------------------------------------------------------------------------------------------

A gestão do serviço é da responsabilidade da Freguesia de Figueiró do Campo, com supervisão das
actividades da CAF pelo Agrupamento de Escolas de Soure, que, também, assegura a cobertura de
acidentes pessoais através de apólice de seguro. O Município de Soure colabora com a cedência
das instalações e de duas Auxiliares de Acção Educativa.--------------------------------------------------------

------Usaram da palavra o Sr. Presidente da Junta, o Sr Tesoureiro da Junta, o Sr Presidente da
Assembleia e o Sr deputado Luís Filipe, os quais fizeram algumas considerações sobre o assunto.
Após estas considerações foi colocado à votação a qual foi aprovado por unanimidade.---------------
------Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e duas horas e quarenta 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:


