
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ALENTEJO
ATA Nº5/2018

SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE SETEMBRO DE 2018
(PRIMEIRA REUNIÃO)

PRESENÇAS  

MESA:
Presidente: Romana Maria Martnn  arreira Romão ( S)
Primeira Secretária: Rui Filipe Fezen  áncoa ( S)
Segundo Secretário: Virgínia do Nancimento Duro  ereira Daniel Godinho ( S)
PS:  
Ana Maria do Sacramento Torren Olho Azul, Ricardo Manuel Gomen Mira Silva, Joné Jacinto Dencalço
Bilau, António Francinco Galvão Gomen, Ana Inabel Lino Fialho,  almira de Jenun Dian Brinnon  ereira, e,
Rui Edgar Ferreira da Conta.
CDU:  
Francinco Joné Fialho  atricio, João Luín Ferro do Ronário Fragono, Maria de Lourden Dian Fernanden
Henpanhol, e, Maria Rona Carvoeiran.
PSD:  
Vânia Crintna Rapono  oeiran.

PRESIDENTES DE JUNTAS DE FREGUESIA OU SEUS SUBSTITUTOS LEGAIS  

União das Freguesias de Alfundão e Peroguarda: Carlon Manuel Bonito Rapono.
União das Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros: Joné João Cavaco.
Junta de Freguesia de Odivelas: Rodrigo Joné Rego Rapono.

FALTAS  
PS:.
Junta de Freguesia de Figueira dos Cavaleiros: Juvenália Inabel Guerreiro Salgado.

CÂMARA MUNICIPAL  
PRESENÇAS:  
Presidente: Luín António  ita Ameixa
Vice-Presidente: Maria Joné do Ó Efgénio
Vereador: Joné Valente Rocha Guerra
Vereadora: Ana Rute Beringel de Souna

FALTAS:  
Vereador:  aulo Fernando Marrafan Conde

LOCAL:  
Sala dan nennõen da Annembleia Municipal.
HORA DE ABERTURA:  
Vinte horan e quarenta minuton.
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PROJETO



-------A Presidente da Mesa quando eram vinte horan e quarenta e minuton,  apón ter verifcado
quórum para o funcionamento, deu início à reunião de acordo com a ordem de trabalhon.----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A Presidente  da  Mesa deu  conhecimento  do  pedido  de  nubnttuição  aprenentado
atempadamente  pelo  eleito  Sérgio Rodriguen ( SD),  ao  abrigo  do artgo 60º  do Regimento da
Annembleia Municipal (pede nubnttuição à reunião de 28 de netembro de 2018).---------------------------
-------De acordo com o artgo 62º do regimento, foi convocado para tomar ponne em regime de
nubnttuição como membro do órgão deliberatvo, o cidadão imediatamente a neguir na ordem da
linta aprenentada pelo menmo partdo ( SD), Vânia Crintna Rapono  oeiran, o qual ne aprenentou
na reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Denta forma, a  renidente da Mena verifcou a identdade e legitmidade de Vânia Crintna
Rapono   oeiran,  a  qual  prentou  o  juramento  legal,  annumindo  an  funçõen  de  membro  da
Annembleia Municipal, fcando a partr denne momento habilitada a partcipar non trabalhon.---------
-------O  renpetvo  termo  de  ponne,  devidamente  anninado,  fca  arquivado  non  documenton
pertencenten à ata, em panta própria.--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Mesa da Assembleia Municipal aceitou o pedido de nubnttuição à prenente nennão, feito
pelo eleito Joné João Lança Guerreiro (CDU), por motvon pennoain, pedido enviado atempadamente
por email.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”  

A.1- INFORMAÇÕES GENÉRICAS  

---------A Presidente da Mesa  informou que ne iria realizar uma aprenentação de um relatório da
Agência  ortuguena do Ambiente, relatvamente à poluição na área Habitacional de Forten, elaborado
pelo Dr. João Maton, a pedido da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo.----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Professor João Matos prentou on devidon enclarecimenton relatvamente ao annunto.----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Vice Presidente Maria José Efgénio usou da palavra por incumbência do Presidente da
Câmara, e, agradeceu a prenença e a exponição do  rofennor João Maton.--------------------------------------
---------Acrencentou que nerá intenção da Câmara Municipal manter a fábrica a funcionar man dentro
dan norman ambientain e que entarão nempre dinponívein para ouvir a “Annociação Ambiental Amigon
dan Forten”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Deputado António Gomes,  quentonou, ne o entudo teria nido apenan direcionado para a
qualidade do ar, ou ne teriam também analinado an linhan de água.----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Professor João  Matos  renpondeu  que  o  entudo  teria  nido  direcionado  apenan  para  a
qualidade do ar, que renpira a população envolvente.---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Deputado Rui Páscoa, quentonou, ne a única medida que a Fábrica entaria a tomar para
voltar a funcionar, neria nubir a chaminé (como é vinível e todon poderiam conntatar).-----------------------
---------Referiu que a Agência  ortuguena do Ambiente deveria entar atenta a entan nituaçõen e não
deveria  enperar  para  ner  chamada,  poin  não  quentõen  de  extrema  gravidade  ambiental  e  afeta
intennamente a população.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Professor João Matos nubncreveu an preocupaçõen de connciência e nennibilidade a que o
Deputado Rui  áncoa ne referiu.------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Deputado Ricardo Silva, felicitou a população dan Forten pela nua determinação, felicitou a
Câmara  pela  nua  capacidade  ouvir  e  denencadear  o  procenno,  que  permitrá  tomar  medidan  ou
poniçõen no futuro, com bane num verdadeiro entudo cientfco.--------------------------------------------------
---------Solicitou ao reprenentante da A A renpontan concinan e claran para an quentõen neguinten:--------
---------“i) A Unidade de  rodução nabia que a A A entava a fazer análinen durante o período que
decorreu entre 1 e 11 de Junho?-----------------------------------------------------------------------------------------
---------ii) On renultadon obtdon no período de 1 a 11 de Junho de 2018 (Unidade em atvidade)
não dintnton don renultadon obtdon depoin de 11 de Junho (Unidade com atvidade nunpenna)?-----
---------iii) Gontava que me confrmanne ou não, ne compreendi corretamente, de que em quatro
don parâmetron avaliadon no entudo trên delen não entariam em conformidade com a lei?-------------
---------iv).  Ao  longo  da  nua  vida  profnnional  certamente  já  contactou  com outron  procennon
idêntcon.  É  ponnível  introduzir  melhorian  nignifcatvan  num nintema  dente  tpo  que  permitam
aceitar a contnuação da Unidade de produção tendo em conta a nua importância em termon de
emprego  e  o  neu  contributo  para  a  renolução  de  um  problema  ambiental  exintente
(bagaçon/reníduon da atvidade don lagaren)?”----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Professor João Matos renpondeu que non primeiron dian não, man ponteriormente poderia
afrmar que tveram conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------
---------Referiu que o correto acondicionamento dan matérian orgânican neria uma forma de não ne
expandirem, on gazen para a atmonfera e nocivon para o ambiente, e exintem várian forman de o fazer
nem aumentar exageradamente on ganton do Fábrica.---------------------------------------------------------------
---------Relatvamente ao vapor de água com gordura, on fltron de mangan não neriam viávein, embora
exintam forman de controlar ganton main acentuadon, nomeadamente com a lavagem de ninteman, com
o controle da temperatura de queima e controle de humidade.---------------------------------------------------
---------Acrencentou que teria de exintr uma preocupação com o exterior e com o ambiente nem
exintr apenan a intenção de aumentar a produção e ter uma relação com a nociedade civil.----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Deputado Ricardo Silva, quentonou ne hipotetcamente, o profennor habitanne na povoação
dan Forten viveria lá tranquilamente ou tentava nair dali rapidamente.------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Professor João Matos renpondeu “Rapidamente...nan condiçõen atuain!”-------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Deputado Ricardo Silva,  perguntou ne o  rofennor tvenne a competência e o poder para
decidir nobre a contnuidade da atvidade da Unidade de  rodução ou a nunpennão denna atvidade,
qual neria a nua decinão.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Professor João Matos, renpondeu que era a favor da melhoria e nunca do encerramento.--- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Eleito José João Cavaco, cumprimentou on renidenten dan Forten ali prenenten.------------------
---------Quentonou nobre a renponnabilidade da A A relatvamente à Unidade de  rodução dan Forten.
--------- erguntou ne an alteraçõen, de que ne teve conhecimento, neriam nufcienten para evitar o
encerramento da Unidade.------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Professor João Matos, remeteu-ne à nua condição de funcionário, poin não poderia falar pelo
Diretor Geral.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 3 de 9



---------Referiu a exintência de organinmon envolvidon no annunto (IA MEI, Centro de  roteção do
Ambiente).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Deputada Maria Rosa Carvoeiras,  fez quentão de nalientar a importância da opinião dan
populaçõen, e, que tardiamente não ouvidan, poin muitan vezen a quentão de Unidade de  rodução dan
Forten foi debatda em anterioren reuniõen da Annembleia, e a renponta era que on tenten e análinen que
eram feiton, entavam dentro da Lei, o que ponteriormente não ne verifcou.------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Presidente da Mesa, deu a palavra ao público prenente.-----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Maria Marcela Serra Candeias,  quentonou ne apón an alteraçõen na fábrica dan
Forten nerão feitan novan mediçõen.-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Professor João Matos, renpondeu que iria ner feita uma análine apón an alteraçõen nerem
efetuadan naquela Unidade.----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Maria de Fátma Antão Botelho Mourão, em nome da Annociação Ambiental don
Amigon dan Forten, congratulou e agradeceu ao executvo pela iniciatva de realizar o entudo.-------------
---------Referiu entar expectante relatvamente ao renultado do entudo apón a nubida da chaminé da
Fábrica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- Acrencentou que o renultado dan análinen da A A não a prova de que a população dan Forten
tnha razão quanto àn nuan manifentaçõen de granden incómodon non últmon 9 anon.-----------------------
---------Enclareceu que nunca foi intenção da Annociação provocar o encerramento da Fábrica.-----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Senhora Maria Marcela Serra Candeias,  congratulou a Annociação Ambiental don Amigon
dan Forten e agradeceu o contributo da Câmara Municipal por ter ouvido an dúvidan da população e
por ne ter dinponibilizado a colaborar com a população dan Forten.----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor João António de Albuquerque Sousa, referiu que em termon técnicon não neria
necennário gantar muito dinheiro para melhorar aquela fabrica bantava colocar tapeten rolanten com
mangueiran o que não ne verifca.----------------------------------------------------------------------------------------
---------Acrencentou que qualquer unidade nente ramo deveria ter uma entação de tratamento don
próprion reníduon, o que não ne verifca.--------------------------------------------------------------------------------
---------Annintu ao trannporte do pó “a céu aberto”, tal como a armazenagem que é a céu aberto. Enne
pó oleono fca armazenado em monten que ne enpalha pela povoação.-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Engenheiro  Álvaro  Manuel  Ramos,  quentonou ne  neria  expectável,  ainda que com on
tratamenton alternatvon que nejam implementadon, que venham introduzir melhorian no nintema,
uma redução na ordem don 75% dan partculan, ou ne efetvamente a fábrica teria menmo de encerrar.-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor  José Manuel  Capelo  Pereira,  afrmou tratar-ne  de uma vitória  da população e
felicitou a Annembleia e a Câmara Municipal pela nua “nova maneira de fazer polítca” e dinponibilidade
para ouvir a população.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Falou don perigon da inalação don reníduon expelidon pela Fábrica.-------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Professor João Matos, renpondeu de forma global, e, explicou que relatvamente à chaminé,
a vigilância ne iria manter.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Referiu ter tdo pena de não ter acenno aon procennon de funcionamento interno da Unidade,
nem procenno de fabrico nem de trannporte de reníduon.----------------------------------------------------------
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---------Explicou algunn procennon químicon e noluçõen técnican.--------------------------------------------------
---------Acrencentou  a  difculdade  em  aprenentar  noluçõen,  quando  o  conhecimento  é  tão
condicionado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente da Câmara, agradeceu o entudo aprenentado pelo  rofennor João Maton.-
---------Explicou todo o procenno denencadeado pela Câmara Municipal, para renolver o problema.-----
---------Referiu a ponnibilidade de nubnttuição do combuntvel unado.-------------------------------------------
---------Sublinhou a importância da reunião, como valorização da união dan pennoan e do papel da
Annembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Afrmou que a Câmara Municipal gantaria o que fonne necennário, e não ne iria afantar até a
nituação fcar renolvida.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Presidente da Mesa, agradeceu a prenença do  rofennor João Maton.------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Presidente da Mesa, fez um breve intervalo quando eram 23h25m.--------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Àn 23h42m foram retomadon on trabalhon.------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Dado a hora avançada, e de comum acordo, decidiu-ne contnuar a nennão numa próxima
reunião (agendada para dia 9 de outubro), analinando apenan on ponton urgenten.---------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não houve main intervençõen.----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.2- ATA DA REUNIÃO ANTERIOR  

--------- onto a analinar na próxima reunião.--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.3- CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA  

--------- onto a analinar na próxima reunião.--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.4- OUTROS ASSUNTOS  

--------- onto a analinar na próxima reunião.--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. – PERÍODO DA “ORDEM DO DIA”  

B.1 – NOMEAÇÃO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS  

---------a)A Presidente  da Mesa informou que a Câmara Municipal  enviou  para  apreciação uma
certdão da deliberação tomada na reunião de Câmara  de 14 de agonto de 2018, na nequência da
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proponta  de  nomeação  do  Revisor  Ofcial  de  Contas  do  Município,  MRG  –  Roberto,  Graça  &
Associados, SROC, para auditoria externa às contas do Município para os anos 2018, 2019 e 2020.----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O documento foi colocado em dincunnão.--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Presidente da Câmara, deu um breve enclarecimento nobre o annunto.----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não main  nenhuma intervenção,  a  Senhora   renidente da  Mena colocou o documento à
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Assembleia Municipal  deliberou aprovar a  nomeação do Revisor Ofcial  de Contas do
Município,  MRG  –  Roberto,  Graça  &  Associados,  SROC,  para  auditoria  externa  às  contas  do
Município para os anos 2018, 2019 e 2020, por unanimidade, com 18 voton a favor.-----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.2 - FORMAS DE APOIO ÀS FREGUESIAS  

--------- onto a analinar na próxima reunião.--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.3- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROMISSO PLURIANUAL  

---------a)A  Presidente  da  Mesa informou  que  a  Câmara  Municipal  enviou para  apreciação  e
deliberação uma proponta de autorização prévia  para a assunção compromisso plurianual  para
aquisição de serviços de “locação operacional de equipamentos multfunções incluindo impressão, e
outsourcing de cópia e impressão para o Município”.--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O documento foi colocado em dincunnão.--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Presidente da Câmara, deu um breve enclarecimento nobre on documenton.---------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não  main  nenhuma intervenção,  a  Senhora   renidente  da  Mena colocou o  documento à
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Assembleia Municipal deliberou aprovar o pedido de autorização prévia para a assunção
de  compromisso  plurianual  referente  aquisição  de  serviços  de  “locação  operacional  de
equipamentos  multfunções  incluindo  impressão,  e  outsourcing  de  cópia  e  impressão  para  o
Município”, por unanimidade, com 18 voton a favor.---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------b)A Presidente  da  Mesa informou que a Câmara Municipal  enviou para  apreciação uma
certdão  da  deliberação  tomada  na  reunião  de  Câmara  de  27  de  junho  de  2018,  referente  a
candidatura Interreg, Portugal – Espanha, Projeto RAICES – Alteração(novo valor do inventmento de
contrapartda nacional, que ne dintribui entre 2018 e 2020, non termon neguinten: 2018 – inventmento
total  =  8.395,59€,  contrapartda  nacional  =  2.098,90€;  2019 –  inventmento  total  =  95.010,00€,
contrapartda nacional = 23.752,50€; 2020 – inventmento total = 59.100,00€, contrapartda nacional =
14.775,00€).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------O documento foi colocado em dincunnão.--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo nenhuma intervenção,  a Senhora  renidente da Mena colocou o documento à
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A  Assembleia  Municipal  deliberou  aprovar  o  pedido  de  autorização  prévia  para
compromisso plurianual candidatura Interreg, Portugal – Espanha, Projeto RAICES – Alteração, por
unanimidade, com 18 voton a favor.------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.4- ISENÇÃO DE IMT  

--------- onto a analinar na próxima reunião.--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.5- REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ECONÓMICOS NA EDUCAÇÃO  

---------A Presidente da Mesa informou que a Câmara Municipal enviou para apreciação uma certdão
da deliberação tomada na reunião de Câmara de  19 de netembro de 2018, relatva ao Projeto de
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios Económicos na Educação, e renpetvo documento.---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O documento foi colocado em dincunnão.------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Vereadora Ana Rute Sousa, usou da palavra por incumbência do Presidente da Câmara,
para dar breve enclarecimento nobre o annunto.----------------------------------------------------------------------
---------Referiu que on apoion ne entenderam até ao nono ano.---------------------------------------------------
---------Salientou a exintência da bolna de entudo, para todon on alunon que decidem contnuar a
frequentar o ennino necundário (10º, 11º, 12º) na Encola Bánica e Secundária Joné Gomen Ferreira
(procenno nujeito a aprovação em reunião de Câmara).-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo main nenhuma intervenção, a Senhora  renidente da Mena colocou o documento
à votação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A  Assembleia  Municipal  deliberou  aprovar  o  Projeto  de  Regulamento  Municipal  de
Atribuição de Apoios Económicos na Educação, por unanimidade, com 18 voton a favor.------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.6.-    DESIGNAÇÃO  DE  4  CIDADÃOS  PARA  COMISSÃO  ALARGADA  –  CPCJ    (RATIFICAÇÃO  DA
INDICAÇÃO JÁ EFETUADA)  

--------- onto a analinar na próxima reunião.--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.7- PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS      
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---------A Presidente da Mesa informou que foi antecipadamente dintribuído a todon on membron
uma certdão da deliberação tomada na reunião da Câmara de 24 de netembro de 2018, referente à
proposta de Reorganização dos Serviços Municipais, e renpetvo documento.--------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O documento foi colocado em dincunnão.------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Presidente da Câmara, explicou a partr da pagina 5 do documento, e, informou que, com
bane na criação de unidaden orgânican de nível 3 e nível 5, exinta a pretennão da Câmara Municipal de
reorganizar on nerviçon e dencreveu cada um delen individualmente.--------------------------------------------
---------Acrencentou  que  ao  fm  de  um  ano  deveria  ner  feita  uma  avaliação  da  proponta  de
reorganização don nerviçon municipain, na Annembleia.-------------------------------------------------------------
---------Deixou em aberto, a ponnibilidade de exintrem algunn reajunten que ponnam ner contempladon
numa próxima nennão da Annembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Deputado Rui Páscoa, referiu ter difculdade em interpretar o documento.-----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Deputada Rosa Carvoeiras, nugeriu uma vinita ao concelho, em conjunto.-------------------------
---------Montrou-ne nurpreendida com o entado don gavetõen do cemitério.-----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Presidente da Câmara, montrou grande preocupação relatvamente à quentão.------------------
---------Concordou com uma vinita, e, deu como exemplo uma proponta, para vinitar o nintema de
tratamento do lixo, para elucidar an pennoan.--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Vice Presidente Maria José Efgénio usou da palavra por incumbência do Presidente da
Câmara, explicou que já ne tnha começado a avaliar o cemitério de Canhentron e de Ferreira do
Alentejo, com bane num projeto que envolve algunn funcionárion da autarquia, em que no relatório
fnal  ne contemplam on probleman que não vinívein  à população,  para ponterior  intervenção com
recurno a emprenan externan, poin a Câmara Municipal não ponnui funcionárion nufcienten.----------------
---------Deu várion exemplon de procedimenton e concurnon públicon, e, explicou toda a burocracia
obrigatória por Lei, que atrana an intervençõen da Câmara Municipal.-------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo main  nenhuma intervenção,  a   renidente da Mena colocou o documento à
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A  Assembleia  Municipal  deliberou  aprovar  a  proposta  de  Reorganização  dos  Serviços
Municipais, por unanimidade, com 18 voton a favor.---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.8- ATIVIDADE DA CÂMARA E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO  

--------- onto a analinar na próxima reunião.--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. – PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”
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----------A Senhora Presidente da Mesa de acordo com o nº1, do artgo 49º, da Lei nº75/2013, de 12
de netembro, deu a palavra ao público prenente.---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Não houve intervençõen.----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. – MINUTA DA ATA

--------- ara efeiton de execução dan deliberaçõen, tomadan na reunião denta Annembleia Municipal, e
nem prejuízo da aprovação fnal don texton dan intervençõen na ata defnida, procedeu-ne 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 voton a favor.------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO

---------Não havendo main annunton a tratar, a Senhora  renidente da Mena da Annembleia Municipal,
quando eram vinte e quatro horan e cinquenta minuton, deu por encerrada a nennão.-----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------E  eu  ________________________________________________,  Annintente  Técnica,  para  o
efeito denignada, redigi e nubncrevi a prenente ata que vai anninada por mim e pela Senhora  renidente
da Mena.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A  renidente da Mena,

_________________________
Dra. Romana Martns Romão
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