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

------------------------------------------------------Ata nº 8 --------------------------------------------------------

-----Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezanove, 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 dois 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. Apreciação de uma Proposta Toponímica. ----------------------------------------------------- 

-----Ponto 3. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos da lei. ------------------------------ 

-----Presidiu à sessão o Presidente da Assembleia de Freguesia. 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 José Manuel Morgado.-------------------------------------------------------------

-----Havendo público presente, ninguém se mostrou interessado em intervir, ----------------------------

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

-----Pediu a palavra o Sr. Deputado Luís Filipe para questionar sobre o Abaixo Assinado do Posto 

Médico; perguntar se não fazem a poda dos Plátanos na Rua do Ribeiro e Beira Rio; para informar 

que está uma chapa solta no telhado da Fonte do Rigueirinho; informar que na Rua 17 de Setembro 

deviam colocar alcatrão junto a o Muro ali existente; saber em que ponto esta o PDM? . --------------

-----Respondeu o Sr. Presidente que: sobre o abaixo assinado não tem qualquer informação, que por 

falta de oportunidade ainda não foi possível efetuar a poda dos plátanos, que iria averiguar a 

situação da Fonte do Rigueirinho e  sobre o PDM ainda se encontra no período de Consulta aberta.--

-----Usou da palavra a Sra. Deputada Cristina Paixão para informar da necessidade da limpeza do 

terreno por trás da Fonte das Neras, da necessidade de colocação de sinalização nas Neras: estrada 

sem saída e proibição de estacionar junto à fonte; solicitar apoio para a aquisição de vasos e 

colocação de sinalização com indicação da Casa Mortuária do Casal do Cimeiro.. ----------------------

-----Respondeu o sr. Presidente: Agradecendo os reparos e que estariam em fase de aquisição de 

sinalização para esses e outros locais.---------------------------------------------------------------------------

-----Tomou a palavra o Sr. Deputado Paulo Pimentel para informar que há necessidade de reparação 

de buracos na Rua Heróis de Abril na Ribeira da Mata; limpeza das Silvas dentro do recinto da 

Escola Primaria da Ribeira da Mata, aproveitou também para questionar sobre: Se está previsto e 

para quando a reparação do Lavadouro da Ribeira da Mata; se tem data prevista para a colocação da 

Fibra Ótica na Ribeira da Mata; sobre o Saneamento na Ribeira da Mata questionou se o mesmo 

avançará, caso não haja 60% da população interessada na sua ligação .-----------------------------------

-----Respondeu o Sr. Presidente que: os buracos na Rua heróis de Abril estão identificados e 

aguardam a colocação de alcatrão; sobre as silvas o Sr. Presidente disse que podem colaborar, mas 

entende que devia passar por quem usa o espaço; referente ao Lavadouro a informação que possuem 

é que o Município iria reparar os edifícios abrangidos pelo Furacão; sobre a Fibra a informação que 

têm é que seria colocada no inicio do segundo semestre deste ano; referente ao Saneamento disse 

que essa era uma questão que nem se colocaria, uma vez que espera que uma grande maioria, ou a 

totalidade das pessoas, solicitem esse serviço. ----------------------------------------------------------------

-----Usou da palavra o Sr. Deputado Carlos Ferreira para informar da necessidade de colocação de 

alcatrão na Rua principal da Ribeira da Mata, junto à casa do Sr. Mateus Ferreira, local onde a 

estrada foi alargada.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Posta à votação foi aprovada a ata de vinte e dois de abril de dois mil e dezanove.-----------------

-----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, dando apenas 

alguns esclarecimentos ao Sr. Deputado Luís Filipe.---------------------------------------------------------. 

-----Apreciação de Propostas Toponímicas: Ponto 2.1 Rua Combatentes do Ultramar. Neste Ponto 

usaram da palavra o Sr. Presidente da Junta para referir a importância da atribuição desta 



designação à referida Rua e também por parte da “Comissão Organizadora” das comemorações dos 

“Combatentes do Ultramar”, os Srs. António Ramos, Amito Andrade e José Girão. Os três 

elementos desta Comissão fizeram duma forma eloquente cada um a sua intervenção realçando a 

disponibilidade e apoio dado por esta Autarquia, quer na concretização de uma ideia antiga, (que 

era a construção do Monumento), quer na atribuição do nome a esta “Rua”. Posta à votação foi 

deliberado aprovar por unanimidade esta proposta. Ponto 2.2 Beco das Camboas. Neste ponto 

apenas usou da palavra o Sr. Presidente da junta, sendo posta à votação, foi deliberado por 

unanimidade aprovar a referida proposta. ----------------------------------------------------------------------

-----Ponto 3. Primeira Revisão Orçamental. -------------------------------------------------------------------

-----Usou da palavra o Sr. Tesoureiro da Junta para apresentação da Proposta da 1ª Revisão 

Orçamental. Após intervenção e esclarecimentos ao Sr. Deputado Filipe Silva, foi posta à votação, 

sendo aprovada por maioria, com a abstenção dos Deputados do CDU e PSD. --------------------------

-----Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e duas horas e trinta minutos, foi declarada 

encerrada a sessão, de que se lavrou a presente ata, que no fim aprovada, será assinada pelo 

Presidente da Mesa e pelos Secretários. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

------O Presidente da Mesa: 

 

 

------O Primeiro Secretário: 

 

------O Segundo Secretário: 


