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PROJETO DA ATA N°1112019
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PERREIRA
DO ALENTEJO
DIA 3 DE MAIO DE 2019

Presenças:
Presidente
Vereadores

Luís António Pita Ameixa
Maria José do Ó Efigénio (Vice-Presidente)
José Valente Rocha Guerra
Ana Rute Beringel de Sousa
Paulo Fernando Marrafas Conde

Faltas:

Local: Sala de sessões do município

Secretariou: Albano Rocha Fialho- Chefe do Serviço Jurídico e Institucional
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Verificada a existência de quórum, o Senhor o Presidente da Câmara antes deu início da
reunião com a seguinte Ordem de Trabalhos, que foi entregue antecipadamente a todos os
Vereadores, nos termos do n2.2 do artigo

532

da Lei n2. 75/2013, de 12 de setembro.

A- Antes da ordem do dia

A.1- Informações dos pelou ros;
A.2- Outros assuntos;
A.3- Resumo de tesouraria.
B- Ordem do dia
B.1- Atas das reuniões anteriores (n29 e 10 de 2019);
B.2- Obras particulares;
8.3- Serviços nos cemitérios municipais e cremações;
B.4- Apoio a entidades e atividades diversas;
B.5- Alargamento de horário;
B.6- Pagamento a prestações;
B.7- Regulamento Municipal de Apoio Social. Aprovação de transportes;
B.8- Pronuncia sobre os montantes do fundo de financiamento de descentralização
sobre o património a transferir no âmbito da educação.
C- Período de intervenção do público

D- Minuta da ata
A

—

A.1

ANTES DA ORDEM DO DIA
—

INFORMAÇÕES DOS PELOUROS

O Senhor Presidente, informou que está em curso a preparação do Festival Giacometti,
e, do Terras sem Sombra. Há hipótese de no final do mês, ter lugar uma apresentação de
um concerto com uma orquestra Filipina.
Referiu ainda que está patente ao público a exposição fotográfica

sobre José

Saramago.
No que diz respeito aos serviços de limpeza urbana e jardinagem, salientou que
decorrem algumas obras na Fonte Nova e jardim Público, onde importa referir que no
próximo dia 25 de maio, terá lugar uma aula de pilates, esta será uma primeira iniciativa a
decorrer no espaço do jardim, após estes melhoramentos, ao que se seguirão outras que
estão a ser planeadas.
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Estão em curso pinturas nas piscinas descobertas, isto para além de uma reunião com a
empresa de limpeza urbana, para a verificação de situações pontuais que importa verificar
e que fazem parte do contrato daquele serviço.
A Senhora Vereadora Maria José, salientou que estão a decorrer as obras de
empreitada na zona do Bar do jardim e que está previsto a sua conclusão no final do
presente mês. Relativamente ao Posto Médico de Canhestros, ficou agendado para o dia de
hoje o final da obra, pelo que irá ter lugar o auto de receção provisória e com o qual a obra
será entregue.
----A obra do coletor de Figueira dos Cavaleiros, também em curso, vai necessitar de uma
intervenção a nível do pavimento.
A Universidade Popular, outra das obras a iniciar em breve, teve um pequeno atraso no
que respeita o procedimento concursal, pois teve um pedido de uma empresa que não foi
escolhida, mas que já foi ultrapassado.
Os procedimentos para implementação de passadeiras para peões, ficou deserto, pelo
que houve necessidade de se iniciar um outro.
Informou ainda que, na Divisão de Urbanismo e Obras Públicas, estão a decorrer a
elaboração de alguns projetos, nomeadamente o da ampliação das juntas de freguesia de
Odivelas e da União de Alfundão e Peroguarda, a zona de pesqueiros para Santa Margarida
do Sado.
Foi anexado o relatório dos trabalhos da DUOP (Divisão de Urbanismo e Obras Públicas)
e do Serviço de Abastecimento de Água e Saneamento, que fica arquivado nos documentos
da reunião.
De 11 a 15 de maio irá decorrer a campanha de controle de pragas nos equipamentos
municipais, como também terá lugar a limpeza e lavagem dos contentores no
concelho.
A concluir informou que esteve presente na Assembleia Geral de aprovação de relatório
e contas do Conservatório Regional do Baixo Alentejo.
----O Senhor Vereador José Guerra, informou que no dia 29 de abril, participou na

Assembleia Geral da Associação de Municípios “Rota da EN2”. Onde referiu que esta rota
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tem cada vez mais aderentes/participantes e está previsto que no próximo mês seja
executado o projeto que vai sinalizar esta rota.
Referiu que no próximo dia 9 de maio de 2019, vai ser inaugurado um espaço para
implementar o projeto promovido pela Cáritas de apoio aos migrantes e que ficará aberto a
todos os interessados semanalmente à quinta- feira. Trata-se de um espaço da Paróquia e
que fica nas imediações da Praça Comendador Infante Passanha em Ferreira do
Alentejo.
----A Senhora Vereadora Ana Rute, salientou no âmbito dos seus pelouros que no passado
dia 29 de abril, tiveram inicio os jogos desportivos 2019, os quais contam com cerca de 500
participantes que se distribuem por várias modalidades e com apoio de coletividades e
instituições do concelho.
No que à educação diz respeito, salientou que alguns passos foram dados para o
trabalho da Universidade Nova e que já está a ser recebida alguma informação sobre esta
iniciativa municipal.
Esta semana também irá estar em Ferreira do Alentejo uma unidade móvel que irá
receber alunos das escolas. Em princípio deveria estar colocada no interior da escola José
Gomes Ferreira, mas devido à dimensão da viatura, não foi possível o que levou em
alternativa a colocar o veículo junto do parque de estacionamento da piscina coberta (não
muito longe do espaço escolar). Esta unidade contém um pequeno laboratório de
criatividade, nomeadamente na área da informática e engenharia.
----Sobre o canil referiu que continua o mesmo problema, isto é a falta de espaço, para o
alojamento de animais. Contudo informou que está em estudo uma intervenção e que
conjuntamente com os serviços da DUOP, está a ser verificada a melhor forma para essa
mesma intervenção.
----Neste particular dos animais em residências, têm ocorrido algumas situações de alguma
complexidade que se prende com o número e as condições em que os mesmos estão
inseridos, e que tem sido quase impossível resolver.
A.2

—

OUTROS ASSUNTOS

A Câmara tomou conhecimento do seguinte:
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Primeiro:-(330)

—

Foi presente à reunião o ofício da Assembleia Municipal de Ferreira

do Alentejo, o qual é acompanhado das certidões relativas às deliberações tomadas na sua
reunião ordinária que decorreu no dia 29 de abril de 2019.
Segundo:-(331)- Foi presente à reunião o ofício do Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas, com o parecer condicionado sobre o Plano Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incêndios de Ferreira do Alentejo.
A.3

RESUMO DE TESOURARIA

—

Foi apresentado o resumo diário de tesouraria do dia 2 de maio de dois mil e dezanove,
o qual apresentava os seguintes saldos:
Orçamental: três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa
-

e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos.
Não Orçamental:

-

duzentos e trinta e um mil quinhentos e três euros e sete

cêntimos.
A Câmara, tomou conhecimento.
B

—

B.1

ORDEM DO DIA
—

ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES (N2.9 E 10 DE 2019)

O Senhor Presidente informou que relativamente às atas 9 e 10 e porque havia
necessidade de colocar algumas correções, estas devem transitar para a próxima reunião e
que mereceu a concordância de todos.
B.2

—

OBRAS PARTICULARES

Foi presente à reunião de câmara, o seguinte processo de obras, o qual inclui pareceres
técnicos emitidos pela Divisão de Urbanismo e Obras Públicas:
(332)- Processo- L-EDI 13/2018- Requerente:- Valenciagro , Lda., referente a construção

de edifício de apoio agrícola, sito na Herdade da Zambujeira.

É solicitada a aprovação do

projeto (arquitetura).
A câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte:
“Aprovado o projeto de arquitetura de acordo com o parecer técnico.”
B.3

—

SERVIÇOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E CREMAÇÕES
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Nos termos e para cumprimento do estipulado no n2 3 do art2

352

da Lei n2 75/2013, de

12 de setembro, remete-se a relação dos processos, relativos a requerimentos cujo ato de
deferimento

/

indeferimento é da competência da Câmara Municipal. No entanto pelo

caráter de urgência da sua conclusão, a Sr Vereadora, por delegação de competências do
Sr. Presidente, datado de 12 de dezembro de 2018, deferir os atos e remeter à reunião da
Câmara para ratificação.
----Fica uma cópia da relação arquivada na pasta de documentos anexos às atas.
A Câmara depois de analisar deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificar os
despachos”.
B.4

—

APOIO A ENTIDADES E ATIVIDADES DIVERSAS

Primeiro-De acordo com a deliberação da Câmara Municipal do dia 6 de fevereiro de
2019, foram presentes à reunião, os seguintes pedidos, integrados na forma de apoio a
entidades e organismos legalmente existentes, e a atividades diversas, tal como o previsto
nas alíneas o) e u) do n21 artigo

332

da Lei n275/2013, de 12 de setembro:

Anexa-se a relação dos pedidos formulados e que fazem parte integrante da presente
ata e solicitados pelas seguintes entidades:
(333)- Núcleo Motard 5 velocidade.
(334)

—

Fundação “La caixa”.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: (334)

—

“Ratificado

o despacho.”
----A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: (333)-:”Deferido.”Segundo: -Da informação interna n2. 3666/2019, datada de 29 de abril de 2019, do
Serviço de Logística e Tráfego, dando conhecimento da relação de cedência de viaturas às
coletividades e outras organizações, no período entre 15 de abril a 28 de abril do corrente.
(335)
(336)
(337)
(338)
(339)
(340)

—

—

—

—

—

—

Associação Columbófila Asas Azuis de F. Alentejo, a Ervidel;
S.C.Ferreirense-Petizes, Traquinas, Benjamins e Infantis, ao Redondo;
Fundação Barnabé, ao Oceanário-Lisboa;
S.C.Ferreirense-Petizes e Traquinas, a Cuba;
Associação Ferreira Ativa-Ténis, a Elvas;
S.C.Ferreirense-Benjamins, a Beja;
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-

-(341)

—

(342)

—

SC Ferreirense Infantis a Amareleja;
-

-

Grupo Coral as Margaridas de Peroguarda e GC Torrão, a Póvoa e Meadas

Portalegre;
(343)

—

Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo, à OVIBEJA;

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Tomou
conhecimento e ratificou os despachos da Sr. Vereadora.”
(344)

—

União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros

—

de Canhestros,

Aldeia Ruins, Olhas, Aldeia do Rouquenho, Gasparões e Fortes, à OVIBEJA e Baile da
Pinha;
(345) Freguesia de Odivelas, à OVIBEJA.
-

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Tomou
conhecimento e ratificou os despachos da Sr. Vereadora e remeter à Assembleia
Municipal.”
B.5 -ALARGAMENTO DE HORÁRIO
(346)

Foi presente à reunião a informação externa n2 5755 de 18 de abril de 2019, a

-

qual contém o requerimento de Tânia Cristina Fialho Sousa, a solicitar o alargamento de
horário, para a realização de um baile da pinha, no Centro Cultural de Alfundão, no dia 27
de abril de 2019, pelas 22 horas até às 6:00 horas. Contém informação dos serviços e
parecer favorável da junta de freguesia de Alfundão. A Senhora Vereadora Maria José
Efigénio, deferiu o pedido no dia 26 de abril de 2019.
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificado.”
B.6

—

PAGAMENTO A PRESTAÇÕES.

(347)

-

Requerimento de João Filipe Fezes Lota, nos termos e para cumprimento do

estipulado no n2 3 do art9

352

da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, remete-se a relação

dos processos, relativos a requerimentos cujo ato de deferimento

/

indeferimento é da

competência da Câmara Municipal. No entanto pelo caráter de urgência da sua conclusão, e
por delegação de competências a Senhora Vereadora Maria José Efigénio, deferiu o ato e
remeteu à reunião da Câmara para ratificação.
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificado.”
B.7

—

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL. APROVAÇÃO DE TRANSPORTES.
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-No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio Social, alínea b) do n.2 1 do artigo 12,
seguem a identificação dos requerimentos para o apoio na área das acessibilidades aos
serviços de saúde e aos serviços públicos em geral, bem como a disponibilização de serviços
de transportes.
As candidaturas estão devidamente instruídas e com a documentação exigida.
Tendo em conta o disposto no ponto 4 do artigo 22 do Regulamento Municipal de Apoio
Social, onde é referido que “No apoio associado à disponibilização de serviços de
transporte, previsto na alínea b) do n.2 1, do artigo 1., podem ser apoiados todos os
cidadãos com 65 ou mais anos ou aposentados e os cidadãos portadores de deficiência”,
todas as candidaturas agora apresentadas reúnem as condições para serem apoiados no
âmbito do regulamento.
(348) -requerente: Vítor Manuel Ricardo residente em Alfundão.
(349) -requerente: Edviges Luz Lança residente em Canhestros.
(350) requerente: Maria da Conceição Gonçalves Merendão residente em Aldeia de
Ruins.
(351) -requerente: Fernanda Maria Pinotes residente em Canhestros.
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Deferido”.
B.

—

PRONUNCIA

SOBRE

CONTRATOS

DO

FUNDO

FINANCIAMENTO

DE

DESCENTRALIZAÇÃO SOBRE O PATRIMÓNIO A TRSNFERIR NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO.

(352)- A Lei n2 50/2018, de 16 de agosto que estabelece o quadro da transferência de
competências para as autarquias locais e para a entidades intermunicipais, com
fundamento nos princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da
autonomia do poder local, consagrando, no ordenamento jurídico, os princípios e linhas
mestras da descentralização como base para a reforma do Estado, abrangendo várias áreas,
nomeadamente a educação.
Assim, foi remetido pelo Gabinete do Secretário de Estado das Autarquias Locais, mapas
onde são identificados os montantes associados ao exercício anual das competências a
transferir, com a previsão de realização de investimentos no que respeita ao património e
para que a Câmara Municipal se possa pronunciar.
Junto dos serviços foram recolhidas as informações para a resposta a enviar.-Pági
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A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Responder
conforme informação dos serviços, nomeadamente requerendo a revisão dos rácios do
pessoal não docente, designadamente quanto ao refeitório. Requerer igualmente a prévia
intervenção do Estado nas obras de melhoramento dos edifícios da EB2,3 e secundário,
quando às coberturas e instalação elétrica.”
C.

—

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Não houve.
D.—MINUTADAATA
Aprovada por unanimidade.
Não havendo mais assuntos a tratar, e quando eram Dezasseis horas e vinte e cinco

minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião.
E eu
a redigi e subscrevi.

\ocL

,

Chefe do Serviço Jurídico e Institucional,

—

Luís António Pita Ameixa
‘‘)i v ri
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