
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ALENTEJO
ATA Nº1/2018

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE JANEIRO DE 2018

PRESENÇAS  
MESA:  
Presidente: Romana Maria Martins Parreira Romão (PS)
Primeiro Secretário: Rui Filipe Fezes Páscoa (PS)
Segunda Secretária: Virgínia do Nascimento Duro Pereira Daniel Godinho (PS)
PS:  
Ricardo Manuel Gomes Mira Silva, António Francisco Galvão Gomes, Ana Maria do Sacramento Torres 
Olho Azul, Ana Isabel Lino Fialho, Palmira de Jesus Dias Brissos Pereira, e, Rui Edgar Ferreira da Costa.
CDU:  
João Luís Ferro do Rosário Fragoso, Maria de Lourdes Dias Fernandes Hespanhol, José João Lança
Guerreiro, e, Francisco José Fialho Patrício.
PSD:  
Sérgio Paulo Rodrigues Fernandes.

PRESIDENTES DE JUNTAS DE FREGUESIA OU SEUS SUBSTITUTOS LEGAIS  

União das Freguesias de Alfundão e Peroguarda: Carlos Manuel Bonito Raposo.
União das Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros: José João Cavaco.
Junta de Freguesia de Figueira dos Cavaleiros: Juvenália Isabel Guerreiro Salgado.
Junta de Freguesia de Odivelas: Rodrigo José Rego Raposo.

FALTAS  
PS - José Jacinto Descalço Bilau.

CÂMARA MUNICIPAL  
PRESENÇAS:  
Presidente: Luís António Pita Ameixa
Vice-Presidente: Maria José do Ó Efigénio
Vereador: José Valente Rocha Guerra
Vereador: Paulo Fernando Marrafas Conde
Vereadora: Ana Rute Beringel de Sousa

FALTAS:  
Não houve.
LOCAL:  
Sala das sessões da Assembleia Municipal.

HORA DE ABERTURA:  
Vinte horas e trinta minutos.
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-------A Presidente da Mesa quando eram vinte horas e quarenta e cinco minutos, após ter verificado
quórum para o funcionamento, deu início à reunião de acordo com a ordem de trabalhos.----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A  Presidente  da  Mesa deu  conhecimento  do  pedido  de  substituição  apresentado
atempadamente pela eleita Rosa Carvoeiras, ao abrigo do artigo 53º do Regimento da Assembleia
Municipal (ausência inferior a 30 dias).-------------------------------------------------------------------------------
-------De acordo com o artigo 57º do regimento, foi convocado para tomar posse em regime de
substituição como membro do órgão deliberativo, o cidadão imediatamente a seguir na ordem da
lista apresentada pelo mesmo partido (CDU), Francisco José Fialho Patrício, o qual se apresentou
na reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Desta forma, a Presidente da Mesa verificou a identidade e legitimidade de Francisco José
Fialho Patrício, o qual prestou o juramento legal, assumindo as funções de membro da Assembleia
Municipal, ficando a partir desse momento habilitado a participar nos trabalhos.------------------------
-------O  respetivo  termo  de  posse,  devidamente  assinado,  fica  arquivado  nos  documentos
pertencentes à ata, em pasta própria.--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Não houve mais intervenções.------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. - PERÍODO DA “ORDEM DO DIA”  

A.1 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2018-2021  

-------A Presidente da Mesa  informou que foi  atempadamente remetido a todos os membros a
certidão da deliberação tomada na reunião da Câmara de  15 de janeiro de 2018, referente às Grandes
Opções do Plano 2018-2021, bem como o respetivo documento.------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A Presidente  da  Mesa colocou  os  três  documentos  à  discussão  em  conjunto,  onde
seguidamente se procederia à votação em separado.---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------O Presidente da Câmara  apresentou as  Grandes Opções do Plano,  Orçamento e Mapa de
Pessoal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Explicou que o Mapa de Pessoal correspondia rigorosamente à realidade atual da Autarquia e
que só não foram feitas alterações porque as condições atuais não eram favoráveis.-------------------------
-------Acrescentou que a única alteração no documento foi proveniente da alteração da Lei que leva ao
descongelamento das carreiras, o que resultará em maior despesa.---------------------------------------------
-------Informou que estaria em estudo uma reorganização dos serviços municipais, tendo por base o
inquérito feito no inicio do mandato.-----------------------------------------------------------------------------------
-------Referiu que o ano de 2018 ficará marcado pela descentralização dos serviços, por parte do
Estado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Procedeu à leitura da introdução do documento.-------------------------------------------------------------
-------Referiu o investimento nas escolas, as propostas de melhoria e um estudo para uma maior
qualidade do ensino em Ferreira do Alentejo.-------------------------------------------------------------------------
-------Questionou  relativamente  à  continuidade  da  Feira  do  Regadio  e  apresentou  alternativas  e
sugeriu a junção da Feira de Setembro com a Feira do Regadio.---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------A Vice Presidente Maria  José Efigénio  usou da palavra por  incumbência do Presidente da
Câmara,  referiu  a  requalificação  dos  equipamentos,  a  qualidade  da  água  (saúde  pública)  e
infraestruturas da rede de águas públicas.-----------------------------------------------------------------------------
-------Continuou com a requalificação urbana, como incentivo ao turismo e investimento para cativar o
tecido económico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------O Vereador José Guerra usou da palavra por incumbência do Presidente da Câmara, referiu o
objetivo  de  manter  a  proximidade  com  as  empresas  e,  torná-las  participativas  na  atividade  do
concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Explicou que teria intenção de reativar a rede social e ouvir, estudar e implementar.-----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A Vereadora Ana Sousa  usou da palavra por incumbência do Presidente da Câmara, explicou
que relativamente ao tema da educação já se iniciaram procedimentos a nível de limpeza interior e
exterior dos espaços, jardinagem em curso.---------------------------------------------------------------------------
-------Explicou que, após ser efetuado o levantamento da situação real, o objetivo será um ensino de
excelência.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------O Vereador Paulo Conde usou da palavra por incumbência do Presidente da Câmara, salientou o
respeito do executivo, pelas diferentes ideias políticas e personalidades.---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------O Eleito João Fragoso elogiou a elaboração e apresentação dos documentos.-------------------------
-------Louvou as iniciativas e a vontade logo no inicio do mandato.-----------------------------------------------
-------Assinalou a questão da Mobitral e o financiamento dado pela Câmara Municipal e a necessidade
de novas medidas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A  Eleita  Loudes  Hespanhol usou  uma  palavra  de  apreço  à  Câmara  e  funcionários  pela
elaboração do documento.------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Gostou  dos  novos  projetos  com  base  no  que  já  existe,  nomeadamente  a  recuperação  e
requalificação dos imóveis.------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Mostrou grande apreço pelo cuidado com a educação.-----------------------------------------------------
-------Assinalou a questão da transferência de competências a qual deveria ser acompanhada de um
alerta  à  Administração  Central,  de  que  não  se  podem  encerrar  serviços,  pelo  contrário,  devem
expandir-se.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Referiu a importância das casas mortuárias e cemitérios a nível cultural.--------------------------------
-------Continuou que relativamente às questões sociais e, a sua extrema importância.----------------------
-------Partilhou a sua preocupação com a saúde pública,  relativamente às ações de sensibilização
referentes aos cuidados dos munícipes com o lixo.-------------------------------------------------------------------
-------Deu voto favorável em nome do Grupo Parlamentar da CDU.----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------O Eleito  Ricardo  Silva  questionou o  Presidente  da  Câmara  relativamente  a  uma frase  nas
Grandes  Opções  do  Plano,  onde  se  pode  ler  (introdução):  “se  conseguiu  libertar  a  Câmara  de
compromissos na ordem dos dois milhões de euros”.---------------------------------------------------------------
-------Questionou a Vice-Presidente da Câmara relativamente à questão da reabilitação urbana e,
como e, quais os instrumentos que o permitiriam.-------------------------------------------------------------------
-------Sublinhou que as Grandes Opções do Plano (GOP) identificam 24 ações que se podem agrupar
em 5 grandes eixos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Serviços sociais, integração e reforço do sentimento de pertença e de comunidade;
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-------2. Economia, desenvolvimento e turismo;----------------------------------------------------------------------
-------3. Educação /Escolas;-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------4. Reabilitação, qualificação e manutenção de infra-estruturas e equipamentos;----------------------
-------5. Cultura, animação e recreação.--------------------------------------------------------------------------------
-------Referiu  que  foram  adequadamente  identificados  os  eixos  de  intervenção  que  devem  ser
prioritários em termos de intervenção municipal. Neste contexto, o Grupo Parlamentar do PS revê-se
nas  GOP  e  votou  favoravelmente  o  documento  apresentado  e  empenhar-se-á  no  apoio  à  sua
concretização e sucesso.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------O Eleito Sérgio Fernandes concordou com comentários anteriores.--------------------------------------
-------Sugeriu ao nível educacional, um maior investimento em cursos virados para a agricultura e para
as empresas de forma a responder às necessidades do concelho.------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A Vice Presidente Maria  José Efigénio  usou da palavra por  incumbência do Presidente da
Câmara, respondeu à questão da reabilitação urbana, explicando que a intenção seria estabelecer um
programa com medidas de incentivo às pessoas que queiram reabilitar construções antigas, essas
medidas poderão passar pela isenção ou redução de taxas.--------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------O Presidente da Câmara  respondeu relativamente à Mobitral, irá proceder-se a um plano de
valorização cultural e económico, talvez com um curso de formação profissional e eleger uma nova
administração.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Esclareceu relativamente aos compromissos,  a despesa com os ordenados das pessoas que
seriam admitidas com os concursos, era demasiado elevada e difícil de suportar.-----------------------------
-------Informou que, já foi entregue uma candidatura a fundos comunitários para apoio às obras e já
foi realizado um processo de negociação com os empreiteiros, de forma a reduzir custos em mais de
dois milhões de euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Continuou  que  relativamente  ao  plano  cultural,  a  agenda  irá  ser  remodelada  e  irão  ser
programadas atividades de qualidade que satisfaçam os vários estatutos sociais.-----------------------------
-------Referiu que, ter-se-à o cuidado de tentar fundir a escola e, os cursos com a realidade empresarial
do nosso concelho, embora a Câmara Municipal não possa interferir no plano curricular.-------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Não  havendo  mais  nenhuma  intervenção,  a  Presidente  da  Mesa  colocou  o  documento  à
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A Assembleia Municipal deliberou aprovar as Grandes Opções do Plano para 2018-2021, por
unanimidade, com dezoito votos a favor.-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.2 – ORÇAMENTO PARA O ANO 2018  

-------A Presidente da Mesa  informou que foi  atempadamente remetido a todos os membros a
certidão da  deliberação  tomada na  reunião da  Câmara  de  15  de  janeiro  de  2018,  referente  ao
Orçamento para  2018,  no  valor  de  13.940.096,83€ (treze  milhões,  novecentos  e  quarenta  mil  e
noventa e seis euros e oitenta e três cêntimos), bem como o respetivo documento.-------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------Não  havendo  mais  nenhuma  intervenção, a  Presidente  da  Mesa colocou  o  documento  à
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A  Assembleia  Municipal  deliberou  aprovar  o  Orçamento  para  2018,  no  valor  de
13.940.096,83€ (treze milhões, novecentos e quarenta mil e noventa e seis euros e oitenta e três
cêntimos), bem como o respetivo documento, por unanimidade, com dezoito votos a favor.------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.3 – MAPA DE PESSOAL PARA O ANO 2018  

-------A Presidente da Mesa  informou que, foi  atempadamente remetido a todos os membros a
certidão da deliberação tomada na reunião da Câmara de 15 de janeiro de 2018, referente ao Mapa de
Pessoal para o ano de 2018, elaborado de acordo com o nº2, do artigo 45º, da Lei nº73/2013, de 3 de
setembro, bem como a caracterização dos lugares a preencher no ano de 2017.------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Não  havendo  mais  nenhuma  intervenção,  a  Presidente  da  Mesa  colocou  o  documento  à
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A Assembleia Municipal deliberou aprovar o o Mapa de Pessoal para o ano de 2018, elaborado
de acordo com o nº2, do artigo 45º, da Lei nº73/3013 de 3 de setembro, bem como a caracterização
dos lugares a preencher no ano de 2018, por unanimidade, com dezoito votos a favor.-------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A  Eleita  Loudes  Hespanhol,  em  representação  dos  eleitos  do  Grupo  Parlamentar  da  CDU
apresentou a seguinte Declaração de Voto:----------------------------------------------------------------------------
-------“Os eleitos da CDU presentes na reunião extraordinária da Assembleia Municipal de Ferreira do
Alentejo,  realizada no dia 19 de janeiro de 2018 decidiram votar favoravelmente os documentos
apresentados, as Grandes Opções do Plano, Orçamento para 2018 e Mapa de Pessoal para o Ano de
2018. Salientamos três razões, consideramos que o documento é muito ambicioso no entanto, o
mesmo contempla aspetos essenciais para a vida das populações, por se encontrarem referidas nas
Grandes Opções do Plano, as propostas apresentadas pela CDU indicadas na reunião do direito da
oposição, por se tratar do primeiro ano de mandato consideramos que deveremos ter uma atitude
construtiva dando o beneficio da duvida.”-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A Presidente da Mesa  agradeceu em nome pessoal, o trabalho árduo realizado pelos vários
elementos e congratulou a participação de todos os grupos parlamentares num trabalho comum.-------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”  

-------A Presidente da Mesa de acordo com o nº6, do artigo 84º, da Lei nº169/99, de 18 de Setembro,
republicada na Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, deu a palavra ao público presente.------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------O Cidadão José Mariano Borrego Atabão, residente da localidade de Odivelas, congratulou a
Câmara Municipal pelas políticas de investimento apresentadas.----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Não houve mais intervenções por parte do público presente.-------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. – APROVAÇÃO DA ATA  

-------Para efeitos de execução das deliberações tomadas na reunião desta Assembleia Municipal,
e, sem prejuízo da aprovação final dos textos das intervenções na ata definitiva, procedeu-se à
votação da minuta da ata.------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A Assembleia Municipal deliberou, aprovar a minuta da ata para efeitos de execução das
deliberações, por unanimidade, com dezoito votos a favor.----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO  

-------Não havendo mais assuntos a tratar, a  Presidente da Mesa quando eram 22:30 horas deu
por encerrada a sessão.---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------E  eu  _________________________________________,  Assistente  Técnico,  para  o  efeito
designado,  redigi  e  subscrevi  esta minuta  que vai  ser  assinada pela Presidente da  Assembleia
Municipal.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente da Mesa,

__________________________
Romana Maria Martins Pereira Romão
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