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-------------------------------Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo-------------------------------
-------------------------------------------------------- Ata nº 15 ---------------------------------------------------
--------Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano 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 23 de setembro de 2016.------------------------------------
------Período da Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------
------Ponto 1. Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Junta, sobre a
atividade da Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------
------Ponto 2. Discussão e votação da primeira Revisão Orçamental.---------------------------------------
------Ponto 3. Apreciação de propostas das Grandes Opções do Plano e do Orçamento para o ano de
2017.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------Ponto 4. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos da lei.------------------------------
------Presidiu à sessão o Presidente da Assembleia de Freguesia, que registou a ausência da Sra.
Deputada Vera Marques que foi substituída na mesa da Assembleia pela Sra. Deputada Cristina
Paixão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------Havendo público presente interessado em intervir, foi dada a palavra ao Sr. António Malhão,
ao Sr. Acácio Ferreira, ao Sr. Luís Lopes e ao Sr Francisco Malhão.---------------------------------------
------O Sr. António Malhão usou da palavra para questionar se existe alguma informação sobre o
acesso às propriedades na Estrada Nacional, uma vez que afirmou que os prazos estavam
ultrapassados, informou que o saneamento está a “esgotar” para o rio junto à “azenha” e afirmou
que na estrada de Figueiró para o Casal do Redinho as bermas estão altas. Ao que respondeu o Sr.
Presidente da Junta que: em relação aos acessos as propriedades a junta apenas colocou os editais
que lhe foram enviados e que não tem mais qualquer informação, relativamente ao problema do
saneamento este está identificado e que deverá começar em breve uma empreitada para a sua
resolução e relativamente à estrada para o Casal do Redinho a obra está em curso.---------------------
------Seguidamente tomou a palavra o Sr. Acácio Ferreira para informar que aquando as ultimas
“chuvadas” ficou muita agua na estrada junto à casa do Sr. Carlos “a seguir à Associação”,
perguntou se existe alguma informação sobre o posto médico e que as plantas estão a morrer junto
ao mesmo. Respondeu o Sr. Presidente que: sobre a agua na estrada o problema já estava
identificado, que sobre o posto médico não tinha mais informações em relação à ultima Assembleia
e que embora o edifício do posto médico ainda estivesse arrendado à ARSS iria ver a questão das
plantas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------Usou da palavra o Sr. Luís Lopes para questionar a falta das atas na pagina da Junta, informar
que na Rua da Mó e Freixo poderia ser feito alguns melhoramentos com alargamento da mesma, e
caso não seja previsto a colocação de médico de família em Figueiró, saber qual a possibilidade de
haver transporte para os doentes. Respondeu o Sr. Presidente da Junta que: em relação às atas o
problema já estava solucionado à algum tempo, que iria avaliar o problema na Rua da Mó e sobre o
a questão do posto médico foram dados alguns esclarecimentos adicionais.------------------------------
------Tomou a palavra o Sr. Francisco Malhão para fazer algumas considerações sobre política
municipal e nacional, relativamente à área da saúde e fazer alguns reparos sobre a atuação do Sr.
Presidente da junta na defesa dos interesses da nossa freguesia .--------------------------------------------
------Seguidamente o Presidente da Mesa permitiu a intervenção dos deputados para informações. --
------Usou da palavra o Sr. Deputado Carlos Ferreira para saber o motivo do multibanco estar
avariado, se a USF iria avançar no próximo ano e fazer um agradecimento à junta relativamente ao
empenho na requalificação da estrada de Figueiró para o Casal do Redinho. O Sr. Presidente
respondeu que: o problema da ATM já estava resolvido, a informação que tinha é que as obras da
USF iriam arrancar e agradeceu as palavras referentes à estrada.-------------------------------------------
------Usou da palavra o Sr. Deputado Luís Filipe para fazer algumas considerações sobre a estrada
para o Casal do Redinho, questionou se já houve algum reparo no muro da Painça e se se mantêm o
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apoio à construção de bermas e valetas. O Sr. Presidente respondeu: em relação ao muro a questão
estaria a ser resolvida e que o apoio à construção de valetas se mantêm.----------------------------------
------Usou da palavra o Sr. Deputado Adelino Galante para questionar se é para continuar a
cimentação de valetas na Rua 17 de setembro e se existe alguma “ideia” para o terreno da junta na
Rua do Outeiro. O Sr. Presidente respondeu que é para continuar a cimentação de valetas na 17 de
setembro, e que neste momento não existe qualquer projeto para o referido terreno.--------------------
------Seguiu-se uma intervenção da Sra. Deputada Sandra Ferreira para questionar se a Junta tem
algum projeto para efetuar obra de recuperação ou restauro na Ponte das Eiras “antiga” e se existe
algum Organismo ou Instituição que possa ajudar na requalificação. Respondeu o Sr. Presidente que
não existe qualquer projeto nesse sentido e que o único Organismo que devia ser responsável nesse
sentido é o IPAR por se tratar deste tipo de património.------------------------------------------------------
------Aprovou-se por unanimidade a ata de vinte e três de dezembro 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 mais relevantes não merecendo qualquer
reparo por parte da Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------
------No ponto dois foi discutida e apreciada a primeira revisão orçamental que foi aprovada por
maioria com as abstenções da Sra. Deputada do PSD e o Sr. Deputado do CDU.------------------------
------Apreciou-se as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de dois mil e dezassete com
intervenção do Sr. Tesoureiro da Junta que fez uma apresentação com explicação sucinta dos
documentos relativos às Grandes Opções do Plano e do Orçamento para o ano de dois mil e
dezassete com o total de receitas de cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e seis euros e um total
de despesas de igual valor. Postos à votação, os documentos foram aprovados por maioria com
abstenções de um deputado da CDU e um do PSD e seis favoráveis de toda a bancada do PS. --------
------Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e duas horas e vinte cinco minutos, foi declarada
encerrada a sessão, de que se lavrou a presente ata, que na próxima sessão, no fim de aprovada, será
assinada pelo Presidente da Mesa e pelos Secretários. -------------------------------------------------------

------O Presidente da Mesa:

------O Primeiro Secretário:

------O Segundo Secretário:


