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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ALENTEJO
ATA Nº2/2018

SESSÃO ORDINÁRIA DE 16 DE FEVEREIRO 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, José Jacinto Descalço Bilau, 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:  
Maria  Rosa  Maurício  Carvoeiras,  João  Luís  Ferro  do  Rosário  Fragoso,  e,  Maria  de  Lourdes  Dias
Fernandes Hespanhol.

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 Odivelas: Rodrigo José Rego Raposo.

FALTAS  
PSD: Sérgio Paulo Rodrigues Fernandes.
CDU: José João Lança Guerreiro.
Junta de Freguesia de Figueira dos Cavaleiros: Juvenália Isabel Guerreiro Salgado.

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 quarenta e cinco minutos.
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ALENTEJO
Ata nº2/2018

-------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 Mesa da Assembleia, de acordo com a alínea j),  do artigo 5º,  e  nº4,  do artigo 38º,  do
Regimento da Assembleia Municipal, justificou as faltas dos eleitos Sérgio Fernandes e José João
Guerreiro, à presente reunião (pedidos efetuados antecipadamente).-------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. – PERÍODO DA “ANTES DA ORDEM DO DIA”  

A.1 – INFORMAÇÕES GENÉRICAS  

-------A Presidente da Mesa cumprimentou os eleitos da Assembleia Municipal.-----------------------------
-------Informou relativamente à sua presença no 2º Encontro Nacional de Assembleias Municipais.------
-------Questionou  sobre  o  concordância  dos  membros  da  Assembleia  Municipal,  relativamente  à
criação de comissões, salientando quatro temáticas especificas tais como educação, saúde, ambiente
e, cultura.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------O Eleito João Fragoso, em nome do Grupo da CDU, concordou com a sugestão.----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------O Eleito Ricardo Silva, concordou com a criação de grupos de trabalho, tendo em conta a sua
necessidade e conteúdo.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------O Primeiro Secretário, Rui Páscoa considerou importante a ajuda da sociedade civil e salientou a
importância da questão ambiental.--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------O Eleito João Fragoso,  referiu  a  importância de responsabilizar  as  pessoas  pelo trabalho a
desenvolver.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Acrescentou que relativamente às comissões, os Grupos Parlamentares deveriam ter cuidado e
escolher pessoas pro-ativas e com conhecimento nas diferentes áreas.-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------O Eleito Rui Costa salientou a importância da criação de grupos de trabalho e da sua relevância.-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A Eleita Lourdes Hespanhol referiu a questão dos cursos profissionais e a importância da escolha
das áreas, que possam trazer mais valia ao concelho e às pessoas.-----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------O Eleito Ricardo Silva, sugeriu a criação de grupos de trabalho mais abrangentes, de acordo com
a necessidade no momento.----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A Segunda Secretária, Virgínia Daniel salientou a importância da educação e dos profissionais,
ou seja, o conhecimento do tecido empresarial, para existir uma parte prática depois dos cursos, que
permita aos alunos estagiarem e talvez ficarem nas empresas do concelho.------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------O Primeiro Secretário, Rui Páscoa referiu a importância de novas ideias vindas de fora do núcleo
da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------Havendo acordo unânime foi decidido prosseguir-se com a criação dos grupos para zelar pela
educação, saúde, ambiente e cultura do concelho.------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Não houve mais intervenções.------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.2 – ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES  

-------A  Presidente  da  Mesa solicitou  a  concordância  da  Assembleia  Municipal  para  que  fosse
dispensada a leitura do projeto de ata da reunião anterior, ordinária nº8/2017, realizada no dia 15 de
dezembro de 2017, uma vez que o mesmo foi enviado a todos os membros com antecedência.----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A  Presidente  da  Mesa solicitou  a  concordância  da  Assembleia  Municipal  para  que  fosse
dispensada a leitura do projeto de ata da reunião anterior, extraordinária nº1/2018, realizada no dia 19
de janeiro de 2018, uma vez que o mesmo foi enviado a todos os membros com antecedência.----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Havendo  acordo  unânime,  foram  postos  em  discussão  os  projetos  das  atas  das  reuniões
anteriores.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Não havendo mais nenhuma intervenção,  a  Presidente da Mesa colocou os documentos  à
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A Assembleia Municipal deliberou aprovar a ata da sessão ordinária número oito, de quinze de
dezembro de dois mil e dezassete, por unanimidade, com quinze votos a favor.----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------O Eleito Francisco Patrício não votou pelo motivo de não ter estado presente.------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A Assembleia Municipal deliberou aprovar a ata da sessão extraordinária número um, de
dezanove de janeiro de dois mil e dezoito, por unanimidade, com quinze votos a favor.------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------O Eleito José Bilau não votou pelo motivo de não ter estado presente.----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.3 – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA  

---------Foi dispensada a leitura da correspondência recebida pelo facto de ter sido anteriormente
enviada uma síntese a todos os membros.-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não houve intervenções.----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.4 – OUTROS ASSUNTOS  
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---------O Eleito João Fragoso sugeriu a transmissão on-line das reuniões no site da autarquia ou
facebook.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Eleito José João Cavaco informou sobre a sua recente participação no ultimo Congresso das
Freguesias onde foi abordada a questão da reorganização administrativa territorial autárquica, e, como
a restituição das Freguesias seria um processo necessário e imperativo para o funcionamento em
pleno do País.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Eleita Lourdes  Hespanhol sugeriu  a aprovação de uma moção para posterior  envio ao
Governo, manifestando o interesse pela reestruturação dos antigos limites administrativos.---------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Eleito Carlos Raposo apoiou a ideia da recuperação dos antigos limites das freguesias.---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não houve mais intervenções.----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. – PERÍODO DA “ORDEM DO DIA”  

B.1 – OUTRAS FORMAS DE APOIO ÀS FREGUESIAS  

---------A Presidente da Mesa deu conhecimento do documento remetido pela Câmara Municipal, no
seguimento da informação interna nº18129/2018, relativa a outras formas de apoio às freguesias, para
cumprimento do disposto na alínea j), do nº1, do artigo 25º, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro,
aprovada na reunião ordinária nº8 da Assembleia Municipal de 15 de dezembro de 2017.(deliberar
sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses
próprios  das  populações,  a  concessão  dos  diferentes  tipos  de  apoio,  nomeadamente,  feitura  e
impressão de cartazes, apoio áudio, cedência de palco, barraquinhas ou outras estruturas e respetiva
montagem, apoio de eletricista bem como pequenas reparações em edifícios e espaços públicos), bem
como os respetivos documentos.----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Havendo acordo unânime, o documento foi posto em discussão.---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Presidente da Câmara Municipal explicou que dada a decisão da Assembleia Municipal de
aprovar outros apoios às freguesias, em 15 de dezembro de 2017, conforme deliberação a Câmara
Municipal de Ferreira do Alentejo, entregou a documentação para conhecimento.---------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Eleito José João Cavaco referiu que os pedidos de nível logístico e de ocasião, tinham como
objetivo envolver a Câmara Municipal nas iniciativas e eventos.--------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Primeiro Secretário, Rui Páscoa sugeriu planeamento e calendarização de eventos, por parte
da juntas, para que a Câmara possa organizar os meios de apoio para uma melhor gestão de recursos.--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Eleito Ricardo Silva  questionou se os pequenos apoios às freguesias, não poderiam ser
incluídos no âmbito dos protocolos realizados com a Câmara Municipal.---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------O Presidente da Câmara Municipal esclareceu que já existia uma deliberação da Assembleia
Municipal que permite dar apoios às freguesias com a obrigação de dar conhecimento posteriormente.
---------Continuou que nos protocolos que se irão discutir e refazer se irá procurar prever as situações.-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Eleito Carlos Raposo informou que os eventos de maior porte são agendados no inicio do
ano e são enviados os ofícios atempadamente.-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Presidente da Câmara Municipal referiu uma distinção entre os pedidos que as freguesias
fazem para si e as intervenções que a Câmara faz dentro das suas competências e no território das
freguesias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo mais  nenhuma intervenção,  a  Presidente da Mesa colocou o documento à
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Assembleia Municipal tomou conhecimento  da informação relativa a outras formas de
apoio  às freguesias, para cumprimento do disposto na alínea j),  do  nº1,  do artigo  25º,  da Lei
nº75/2013,  de  12  de  setembro  (deliberar  sobre  formas  de  apoio  às  freguesias  no  quadro  da
promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações), remetida pela Câmara
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.2 – INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SOBRE A ATIVIDADE DA CÂMARA E DA 
SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO  

---------A Presidente da Mesa informou que foi antecipadamente distribuído a todos os membros, nos
termos da alínea c),  do nº2, do artigo 25º, do anexo I,  da Lei nº75/2013, de 12 de Setembro, a
informação escrita do Presidente da Câmara acerca da atividade do município, no período de 7 de
dezembro de 2017 a 9 de fevereiro de 2018,  já  anteriormente enviada a todos os membros da
Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Havendo acordo unânime, o documento foi posto em discussão.---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Presidente  da Câmara  Municipal destacou a  questão da descentralização,  o  sector  de
educação e ensino, o sistema intermunicipal de recolha e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, a
organização  dos  serviços  municipais  e  implantação  de  regras  de  igualdade  para  os  funcionários
(assiduidade,  marcação  de  férias,  etc.),  a  remodelação  do  “Balcão  Único”,  o  14º  aniversário  da
Biblioteca  Municipal  (recebeu  um  Diploma  de  Membro  da  Rede  da  UNESCO),  os  contactos
empresariais  (fundamental  para  o  desenvolvimento  do  concelho  e  do  emprego),  a  alteração  ao
Mercado  Mensal(trazê-lo  para  dentro  da  Vila),  a  piscina  coberta,  a  reabilitação  de  todos  os
equipamentos que servem o público (casa mortuária, terminal rodoviário, jardim público).----------------
---------Acrescentou que a questão financeira se manteve.--------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Eleito João Fragoso questionou relativamente à venda do autocarro de passageiros.-----------
---------Sugeriu que o novo conselho de administração da MOBITRAL, fizesse apresentações periódicas
da sua estratégia, à Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------O Presidente da Câmara Municipal, explicou as dificuldades na procura de outras entidades
que estivessem interessadas no autocarro novo, de grandes dimensões, que excede as necessidades
da população, pois não foi permitida a sua devolução.--------------------------------------------------------------
---------Continuou  relativamente  aos  órgãos  sociais  da  MOBITRAL,  em  que  se  irá  realizar  uma
assembleia  geral  para  ser  eleito  o  novo  conselho  de  administração  que  terá  como  prioridade
apresentar uma estratégia para aplicar futuramente na empresa.------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Eleito Ricardo Silva informou que está à vontade no debate sobre esta questão porque teve
responsabilidades na vinda das mobílias alentejanas para a esfera da Câmara para impedir o fim da
atividade  e  a  perda  de  oito  postos  de  trabalho  e  porque,  mais  recentemente,  também  esteve
envolvido como técnico da Câmara, na criação da empresa Municipal/MOBITRAL. “Eu acreditava na
viabilidade”, sublinhou, “Mas neste momento, na empresa, já nem sequer existe pintor de mobílias
alentejanas. Atualmente, a MOBITRAL são dois carpinteiros e nada distingue esta empresa de outra
carpintaria qualquer.”------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não houve mais intervenções.----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.3 – PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS VÍNCULOS PRECÁRIOS  

---------A Presidente da Mesa informou que foi antecipadamente distribuído a todos os membros,
uma certidão da deliberação tomada na reunião de Câmara ordinária de 7 de fevereiro de 2018,
referente à  Revisão ao Orçamental e a correspondente alteração do mapa de pessoal (Processo de
regularização extraordinária dos vínculos precários: a) Informação Processual; b) Revisão Orçamental;
c) Alteração de Mapa de Pessoal).---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Havendo acordo unânime, o documento foi posto em discussão.---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Presidente da Câmara Municipal,  explicou que de acordo com a recente legislação, foi
permitido às Câmaras Municipais regularizar a situação dos trabalhadores precários (se cumprirem
determinados requisitos),  ao seu serviço, e, essa foi uma das razões pela qual foram anulados os
concursos que estavam a decorrer.--------------------------------------------------------------------------------------
---------Informou ainda que foi utilizado uma critério abrangente, onde se justificava o desempenho de
um trabalho permanente por parte desses funcionários.-----------------------------------------------------------
---------Continuou que a Câmara Municipal necessitava de duas aprovações da Assembleia para poder
avançar com o processo.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Eleito Rui  Costa,  questionou a formação das  pessoas relativamente à função que irão
desempenhar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Presidente da Câmara Municipal, respondeu que a própria Lei, obrigava a que só se possam
integrar  pessoas  que  tenham  a  formação  para  essa  função,  e,  que  o  concurso  será  curricular,
precisamente por esse motivo.-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo mais nenhuma intervenção, a Presidente da Mesa colocou os documentos à
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------A  Assembleia  Municipal  tomou  conhecimento  da  informação  processual  referente  ao
processo de regularização extraordinária dos vínculos precários, remetida pela Câmara Municipal.-----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Assembleia Municipal deliberou aprovar a Revisão Orçamental referente ao  processo de
regularização extraordinária dos vínculos precários, por unanimidade, com 16 votos a favor.------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Assembleia Municipal deliberou aprovar a Alteração de Mapa de Pessoal referente ao
processo de regularização extraordinária dos vínculos precários, maioria, com 15 votos a favor, e 1
abstenção (do grupo PS).--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Eleita Lourdes Hespanhol, apresentou a seguinte declaração de voto:-----------------------------
---------“Em nome do Grupo da CDU, queria congratular-nos por termos sido céleres na regularização
dos vínculos precários. Porque a precariedade de trabalho é a pior chaga que pode existir no mundo
do trabalho, porque de facto nunca se sabe com o que se contar, com o dia de amanhã, e, portanto
penso que é um passo importante quer para os funcionários que vão poder regularizar a sua situação,
quer para o Município, quer para o nosso Concelho, porque existindo pessoas com maior estabilidade
profissional seguramente teremos uma melhor resposta aos serviços. Penso que é importante que nós
não estejamos aqui só para dizer quando está mal, mas também para dizer quando de facto as coisas
correm bem.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Presidente da Câmara Municipal,  informou sobre o processo de descongelamento das
promoções dos funcionários.---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Eleita Lourdes Hespanhol, apresentou a seguinte declaração de voto:-----------------------------
---------“Quero congratular pela situação estar a ser resolvida porque é de toda a justiça e o dinheiro
faz muita falta às pessoas. Os funcionários das autarquias ganham mal, embora haja muita gente que
pense que levam os bolsos cheios de dinheiro para casa.”----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não houve mais intervenções.----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. – 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.------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Não houve intervenções por parte do público presente.-------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. – 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 dezasseis votos a favor.-------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO  

-------Não havendo mais assuntos a tratar, a  Presidente da Mesa quando eram 20:40 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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