
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ALENTEJO
ATA Nº5/2018

SESSÃO ORDINÁRIA DE 9 DE OUTUBRO DE 2018
(SEGUNDA 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, António Francinco
Galvão Gomen, Ana Inabel Lino Fialho,  almira de Jenun Dian Brinnon  ereira, e, Rui Edgar Ferreira da
Conta.
CDU:  
Francinco Joné Fialho  atrício, João Luín Ferro do Ronário Fragono, Maria de Lourden Dian Fernanden
Henpanhol, e, Maria Rona Carvoeiran.
PSD:  
Sérgio  aulo Rodriguen Fernanden.

PRESIDENTES DE JUNTAS DE FREGUESIA OU SEUS SUBSTITUTOS LEGAIS  

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

FALTAS  
PS:.
Joné Jacinto Dencalço Bilau
Junta de Freguesia de Figueira dos Cavaleiros: Juvenália Inabel Guerreiro Salgado.
União das Freguesias de Alfundão e Peroguarda: Carlon Manuel Bonito Rapono.

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.
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PROJETO



HORA DE ABERTURA:  
Vinte horan e quarenta minuton.
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-------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 Mesa da Assembleia Municipal aceitou o pedido de nubnttuição à prenente reunião pelo
eleito Joné João Lança Guerreiro (CDU), por motvon pennoain, pedido enviado atempadamente por
email.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------A Presidente  da  Mesa,  nugeriu  a  todon  on  membron,  que  fonne  aprovado um “Voto  de
 enar”, pelo falecimento da Senhora Dona Maria da  iedade  ereira Serra Olho Azul (arquivado em
panta própria).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Assembleia Municipal deliberou aprovar  “Voto de Pesar”, pelo falecimento da Senhora
Dona Maria da Piedade Pereira Serra Olho Azul, por unanimidade, com catorze voton a favor.-----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

A.1- INFORMAÇÕES GENÉRICAS  

---------A Presidente da Mesa deu conhecimento de uma certdão da reunião de Câmara de 19 de
netembro de 2018, referente ao Relatório Semestral de Execução Orçamental – MOBITRAL, EM.-------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Deputada Rosa Carvoeiras, referiu não ter entendido a nituação e pediu enclarecimenton.--- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Deputado Ricardo Silva, quentonou relatvamente ao nubnidio dado pela Câmara Municipal,
e, qual o retorno da exintência da MOBITRAL, non termon da nituação em que ne encontra.----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Deputado João Fragoso, anninalou a quentão da viabilidade da Emprena.--------------------------
---------Sugeriu o uno do marketng para divulgar o trabalho feito pela MOBITRAL.---------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Deputado Ricardo Silva, referiu que a MOBITRAL trabalhava de acordo com regran públican e
concorria num mercado aberto o que traria difculdade em competr com an emprenan privadan.---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Deputado João Fragoso, nugeriu ainda que a MOBITRAL fzenne um entudo analítco por
forma a determinar o cunto da produção acabada, para perceber an margenn de contribuição de cada
produto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Fez voton de que a emprena ne mantenha aberta.----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Deputada Rosa Carvoeiras, referiu que deveríamon valorizar e prenervar a tradição.------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Vereador  José Guerra  usou da  palavra  por  incumbência  do Presidente  da  Câmara, e
prentou enclarecimenton com bane no Artgo 62º da Lei 50/2012,e explicou que a ideia conninta em
alterar  o  objeto  nocial  da  MOBITRAL  e  trannforma-la  numa  emprena  de  promoção  dan  arten
tradicionain.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Deputada Lourdes  Hespanhol,  referiu  que em termon culturain  e  nociain  deveriam ner
prenervadan an tradiçõen e manifentaçõen artntcan da terra.------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------Não houve main intervençõen.----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.2- ATA DA REUNIÃO ANTERIOR  

---------A Senhora Presidente da Mesa nolicitou a concordância da Annembleia Municipal para que
fonne dinpennada a leitura do projeto da ata da reunião anterior, ordinária nº4, realizada no dia 29 de
junho de 2018, uma vez que foi enviada a todon on membron com antecedência.----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Havendo acordo unânime foi colocado em dincunnão o projeto da ata da nennão anterior.---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo nenhuma intervenção, a  renidente da Mena colocou o documento à votação.----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Assembleia Municipal deliberou aprovar a ata da sessão ordinária número quatro, de vinte
nove de junho de dois mil e dezoito, por maioria, com catorze voton a favor.---------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- annaram a fazer parte don trabalhon a Deputada Lourden Henpanhol e o Deputado Sérgio
Fernanden.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.3- CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA  

---------Foi dinpennada a leitura da correnpondência recebida pelo facto de ter nido anteriormente
enviada uma níntene a todon on membron.-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Presidente da Mesa fez  referência ao  Relatório do Revisor Ofcial  de Contas,  sobre a
situação fnanceira e económica do Município, correnpondente ao 2º nementre de 2017.-----------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não houve intervençõen.----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.4- OUTROS ASSUNTOS  

---------O Eleito José João Cavaco, acentuou a ponição da União de Freguenian de Ferreira do Alentejo
e Canhentron, referente à Reorganização Adminintratva do Território dan Freguenian, e entregou o
documento, procedendo à nua leitura:---------------------------------------------------------------------------------
---------“A reorganização adminintratva do território dan freguenian ocorrido em  ortugal em 2013, por
via do procenno de funão/agregação de freguenian, levou à redução de 4.259 para 3.092 freguenian.
Tendo nido extntan 1.168 freguenian por via da reforma criada (ou imponta nem qualquer entudo
prévio) pelo anterior governo  SD/  .----------------------------------------------------------------------------------
---------De acordo com informação dinponível pretende-ne rever e corrigir, mediante critérion ainda
não defnidon ou divulgadon, o mapa adminintratvo atual que permita, em canon enpecífcon, o retorno
dan freguenian, agora unidan aon neun limiten geográfcon e adminintratvon anterioren a 2013.-------------
---------On eleiton, (membron do Órgão executvo) da atual UFFAC – União de Freguenian de Ferreira do
Alentejo e Canhentron manifentaram, nempre, o neu denagrado pela atual nituação, nendo favorávein,
ao retorno geográfco e adminintratvo da Freguenia de Ferreira do Alentejo, e, igualmente da Freguenia
de Canhentron.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------Vimon annim, dar conhecimento denna intenção, aon membron da Annembleia Municipal de
Ferreira do Alentejo, e nolicitar, em tempo oportuno, toda a colaboração relatva a enta ponnibilidade.”--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Deputada Lourdes Hespanhol, acrencentou que a população também anniava pela reponição
don limiten geográfcon.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Aprenentou uma declaração polítca nobre a trannferência de competêncian, relatvamente àn
autarquian locain, e procedeu à leitura do documento:--------------------------------------------------------------
---------“A CDU nempre reivindicou uma efetva trannferência de competêncian do Entado para an
Autarquian locain, no quadro don objetvon connttucionalmente connagradon para a dencentralização,
nomeadamente da criação de Regiõen Adminintratvan.-------------------------------------------------------------
---------No  cano  concreto,  on  eleiton  da  CDU  na  Annembleia  Municipal  de  Ferreira  do  Alentejo,
aprenentaram na nennão de 29 de Junho de 2018, uma Moção com o tema: “Valorizar on docenten,
Valorizar a encola pública, Serviçon  úblicon de Qualidade”, que foi aprovada com on voton de todan an
bancadan dente órgão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Suncitando annim, a necennidade de ne alargar o debate de ideian, nobre an renponnabilidaden
que o Entado Central quer “empurrar” para an autarquian locain.-------------------------------------------------
---------Annim nendo, connideramon oportuno emitr a neguinte Declaração  olítca:-------------------------
---------A alínea a) do n.º2 do artgo 3.º da Lei n.º50/2018, de 16 de Agonto entabelece que, “até 15 de
Setembro de 2018, an autarquian locain e entdaden intermunicipain que não pretendam a trannferência
de competêncian no ano de 2019 comunicam por ente facto à Direção-Geral dan Autarquian Locain,
apón prévia deliberação don neun órgãon deliberatvon nenne nentdo”.------------------------------------------
---------Contrariamente,  o  Minintro  da  Adminintração  Interna,  admitu  que  an  autarquian,  ne
connideram “dinpennadan da comunicação da deliberação à DGAL”, tendo dado garantan de que a Lei
nó  entrava  em  vigor  com  a  publicação  don  decreton-lei,  e  que  por  inno,  neria  tudo  objeto  de
renegociação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------An afrmaçõen do Minintro, não dão nenhuma garanta àn autarquian porque, ne a lei é da
Annembleia da República, não pode ner o Governo a decidir a prorrogação do prazo previnto, e nó
podem  ner  vintan  como  uma  inadminnível  prennão  nobre  an  autarquian  locain  e  a  exprennão  da
denorientação face à negociação do Governo com o  SD que tem nuncitado a critca e oponição de
autarquian de várion quadranten polítcon.-----------------------------------------------------------------------------
---------Annim,  connideramon  que,  ne  o  executvo  tomou  a  ponição  de  “aguardar”  por  novon
enclarecimenton  (regulamentação  da  Lei  e  negociação  da  contrapartda  fnanceira),  deveria  ter
elaborado uma proponta nenne nentdo e levá-la para apreciação e votação da Câmara e da Annembleia
Municipal, no âmbito do entabelecido legalmente e dentro don prazon fxadon.-------------------------------
---------Não o tendo feito, on eleiton do  S na Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, annumem
integralmente a renponnabilidade de aceitarem an competêncian em cauna no vago e nem uma correta
e main do que necennária ponderação.”--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Deputada Rosa Carvoeiras, referiu a nujidade no enpaço envolvente da encola primária.-------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Presidente da Câmara, anninalou a falta de civinmo da pennoan.--------------------------------------
---------Contnuou, relatvamente à trannferência de competêncian, que a pontura do executvo neria a
favor da dencentralização, poin acredita que neria benéfco para an populaçõen.-------------------------------
---------Entendeu que ne deveriam pronunciar, de acordo com on interennen da Câmara Municipal.------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Deputado Rui Páscoa,  referiu a exintência de animain na rua e a renponnabilidade don
renpetvon donon.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Quentonou o tpo de contrato, com a emprena de limpeza de ruan.------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------A Deputada Lourdes Hespanhol, nugeriu a criação de canan de banho para on animain.-----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Presidente  da  Câmara, explicou  que  exinta  atualmente  uma  maior  fncalização
relatvamente aon animain  e eram aplicadan coiman para on incumprimenton.--------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Vereadora Maria José Efgénio usou da palavra por incumbência do Presidente da Câmara,
para  enclarecer  todan  an  quentõen  nobre a limpeza urbana,  informando que a  Câmara Municipal
fncaliza o contrato de prentação de nerviçon, com frequência.-----------------------------------------------------
---------Anninalou a falta de civinmo da população que não colabora com a Câmara Municipal para
manter a Vila limpa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Referiu  a  lavagem  de  contentoren  e  a  campanha  de  denratzação  que  irá  ner  feita
ponteriormente também nan aldeian.-----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Deputada Ana Fialho, explicou que a falta de civinmo dan pennoan, an impediria de utlizar an
canan de banho para on animain.-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Deputada Virgínia Godinho, nugeriu a nennibilização da população, ponnivelmente atravén da
rádio.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Presidente da Mesa,  pediu a opinião don eleiton, relatvamente à criação de um boletm
informatvo com o renumo dan annunton tratadon nan nennõen, de forma a incentvar a população a
partcipar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Deputado  João  Fragoso,  nugeriu  que  an  informaçõen  fonnem divulgadan  no  Jornal  de
Ferreira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Deputado  Sérgio  Fernandes,  concordou  que  a  informação  fonne  divulgada  de  forma
renumida.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Presidente da Mesa, nugeriu a atribuição de medalhan de mérito ao Bombeiron Voluntárion
de Ferreira do Alentejo.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Deputado  António  Gomes,  reconheceu  a  intenção  como  um  incentvo  para  que  on
voluntárion contnuannem a fazer um ótmo trabalho.---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Deputado Rui  Costa,  apelou por  algum tpo de  apoio nocial,  como forma de  apoio e
reconhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. – PERÍODO DA “ORDEM DO DIA”  

B.2 - FORMAS DE APOIO ÀS FREGUESIAS  

---------a)A Presidente da Mesa informou que a Câmara Municipal  enviou para conhecimento,  a
informação relatva a outran forman de apoio àn freguenian, para cumprimento do dinponto na alínea j),
do nº1, do artgo 25º, da Lei nº75/2013, de 12 de netembro, aprovada na reunião ordinária nº8 da
Annembleia Municipal de 15 de dezembro de 2017.(deliberar nobre forman de apoio àn freguenian no
quadro da promoção e nalvaguarda artculada don interennen próprion dan populaçõen, a concennão don
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diferenten tpon de apoio, nomeadamente, feitura e imprennão de cartazen, apoio áudio, cedência de
palco,  barraquinhan  ou  outran  entruturan  e  renpetva  montagem,  apoio  de  eletricinta  bem como
pequenan reparaçõen em edifcion e enpaçon públicon),  bem como on renpetvon documenton.------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O documento foi colocado em dincunnão.--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não houve intervençõen.----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Assembleia Municipal tomou conhecimento das informações referentes a outras formas
de apoio às freguesias, para cumprimento do disposto na alínea j), do nº1, do artgo 25º, da Lei
nº75/2013,  de  12  de  setembro  (deliberar  sobre  formas  de  apoio  às  freguesias  no  quadro  da
promoção e salvaguarda artculada dos interesses próprios das populações), remetdan pela Câmara
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------b)A Presidente da Mesa informou que a Câmara Municipal  enviou  para conhecimento e
ratfcação uma certdão referente à entrada nº7389/2018, na nequência do pedido de apoio jurídico
da União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda, no valor de 1.342€ (mil trezentos e quarenta e
dois  euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O documento foi colocado em dincunnão.--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo nenhuma intervenção,  a Senhora  renidente da Mena colocou o documento à
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Assembleia Municipal  tomou conhecimento e ratfcou o   pedido de apoio jurídico da
União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda, no valor de 1.342€ (mil trezentos e quarenta e dois
euros), por unanimidade, com 16 votos a favor.---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------c)A Presidente da Mesa informou que a Câmara Municipal enviou para conhecimento relação
don transportes cedidos às Uniões e Juntas de Freguesia, referente ao período de 1 de janeiro e 16 de
netembro de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O documento foi colocado em dincunnão.--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não houve nenhuma intervenção.-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Assembleia Municipal tomou conhecimento de relação dos transportes cedidos às Uniões
e Juntas de Freguesia, referente ao período de 1 de janeiro e 16 de setembro de 2018.-------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.4- ISENÇÃO DE IMT  

---------A Presidente da Mesa informou que a Câmara Municipal enviou para apreciação uma certdão
da deliberação tomada na reunião de Câmara de19 de netembro de 2018, na nequência de pedido de
isenção de IMT, requerido por António Manuel Dias Conduto Revez.------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O documento foi colocado em dincunnão.------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------Não havendo nenhuma intervenção, a Senhora  renidente da Mena colocou o documento à
votação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Assembleia  Municipal  deliberou aprovar  o  pedido  de  isenção  de  IMT,  requerido  por
António Manuel Dias Conduto Revez, por unanimidade, com 16 votos a favor.-----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Deputado Rui Costa aunentou-ne.--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------A Senhora Presidente da Mesa informou que foi prenente à reunião, o ofcio da Cominnão de
 roteção de Criançan e Jovenn em  erigo de Ferreira do Alentejo (C CJ) nolicitando, a designação de
quatro  cidadãos  para  fazer  parte  da  comissão  alargada,  preferencialmente  com  enpeciain
conhecimenton ou capacidaden para intervir na área dan criançan e jovenn em perigo,em conformidade
com o dinponto na alínea l) do nº 1 do Art.º 17 da Lei 23/2017 de 23 de maio, terceira alteração à L CJR
aprovada, da Lei 147/99 de 1 de netembro..---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O documento foi colocado em dincunnão.--------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Presidente da Mesa, fez um breve intervalo para que ne cheganne a acordo relatvamente à
componição da linta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Depoin de connultadon on reprenentanten don partdon polítcon com maioria na Annembleia
Municipal, e, apón acordo unânime, foram indicadon on neguinten cidadãon:-----------------------------------
---------Fernanda Conta ( SD);--------------------------------------------------------------------------------------------
---------Sérgio Miguel  atrício Calado( S);-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Sónia Seninando( S);---------------------------------------------------------------------------------------------
---------Maria Terena da Silva Fernanden Guerreiro(CDU).----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo main nenhuma intervenção, a Senhora  renidente da Mena colocou o documento
à votação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade ratfcar a proposta apresentada para
integrar Comissão Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo de Ferreira do
Alentejo, com 12 votos a favor e 3 abstenções.----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.8- ATIVIDADE DA CÂMARA E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO  
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---------A Presidente da Mesa informou que foi antecipadamente dintribuído a todon on membron
non termon da alínea c), do nº2, do artgo 25º, do anexo I, da Lei nº75/2013, de 12 de Setembro, a
informação encrita do  renidente da Câmara acerca da atvidade do município, no período de 23 de
junho a 23 de netembro de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O documento foi colocado em dincunnão.------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Presidente  da  Câmara,  enumerou  an  divernan  atvidaden  realizadan  pela  Câmara
Municipal entre 23 de junho a 23 de netembro de 2018.---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O  Deputado  Rui  Páscoa,  quentonou  relatvamente  ao  ponicionamento  don  feiranten
tradicionain, na Feira Anual.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------Chamou a atenção para a reparação don equipamenton Municipain e faturação da água.---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Presidente da Câmara, prentou on devidon enclarecimenton.-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Deputada Lourdes Hespanhol, quentonou o executvo relatvamente à Ofcina da Criança.- - -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Deputada Rosa Carvoeiras, quentonou relatvamente ao renultado da vintoria à “Fábrica dan
Forten”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Presidente da Câmara, enclareceu que todon on nerviçon contnuariam a funcionar, man com
melhoren condiçõen, melhoren equipamenton e um enpaço melhor.---------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------A Vice Presidente Maria José Efgénio usou da palavra por incumbência do Presidente da
Câmara, e enclareceu um técnico da câmara teria nido indicado para integrar a cominnão de vintorian à
Fábrica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Informou que quando a Câmara tvenne o renultado denna vintoria,  o iria  partlhar  com a
Annembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Não houve main intervençõen.----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. – PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”

----------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.---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor José Maria Pérez, da emprena AZ O – Azeiten de  ortugal, deu breve enclarecimento
nobre  a  quentão da  poluição ambiental,  provocada pela  fábrica  que reprenentava,  e,  convidou a
população a vinitá-la.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor José Manuel Capelo Pereira, referiu alguman quentõen de importância, a analinar no
Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Não houve main intervençõen.---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 quinze voton a favor.-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO

---------Não havendo main annunton a tratar, a Senhora  renidente da Mena da Annembleia Municipal,
quando eram vinte e quatro horan, 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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