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PROJETO DA ATA N°1 212019

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERRE IRA DO
ALENTEJO

DIA 15 DE MAIO DE 2019

Presenças:

Presidente Luís António Pita Ameixa
Vereadores

José Valente Rocha Guerra
Ana Rute Beringel de Sousa

Faltas:

Maria José do Ó Efigénio (Vice-Presidente)
Paulo Fernando Marrafas Conde

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 Presidente da Câmara antes do início da reunião,

informou que a Senhora Vereadora Maria josé Efigénio, por motivos profissionais faltou assim

como o Senhor Vereador Paulo Conde. Foram justificadas as ausências por unanimidade, tendo

posteriormente dado início à 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, (ata n.2 9, 10 e 11)

B.2- Obras particulares;

B.3- Serviços nos cemitérios municipais e cremações;

B.4- Apoio a entidades e atividades diversas;

B.5- Arranjos exteriores da entrada do cemitério de Canhestros, Aldeia de Ruins e Olhas;

B.6- Apoio aos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo. Aquisição de Ambulância;

B.7- Regulamento Municipal de Apoio Social. Aprovação de Transportes;

B.8- Trânsito;

B.9- Apoio às Freguesias;

B.10- Colaboração em estágios curriculares (l.E.F.P);

B.11- Reprogramação da Operação Financeira Comunitária. Reabilitação do Mercado

Municipal e Zona Envolvente;

B.12- Autorização de Pagamento. CIMBAL;

B.13- Pedreira Figueirinha. Medidas de segurança.

C- Período de intervenção do público

D- MINUTADAATA

A — ANTES DA ORDEM DO DIA
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-A.1 — INFORMAÇÕES DOSPELOUROS

O Senhor Presidente, informou que irá decorrer o Festival Giacometti entre os dias 30 de maio

a 2 de junho, (em anexo o programa). No próximo dia 18 de maio terá lugar uma sessão publica

sobre “Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento”, no Centro Cultural Manuel da Fonseca. Nos

dias 18 e 19 de maio irá decorrer o Fim de Semana Alternativo, destacando-se a Feira da Ladra, e

a dança nas suas diversas manifestações, com destaque para o Tango.

Nos dias 11 e 12 de maio, teve lugar o festival Terras Sem Sombra, com destaque para

atividades relacionadas com o património cultural, a biodiversidade. Na noite de 11 de maio, teve

lugar no Lagar do Marmelo um concerto sob o tema: “A Música como Passaporte: Um Roteiro

Magiar”.

No que concerne às obras, o Senhor Presidente informou, que foram concluídas as obras do

edifício da extensão de Centro Saúde de Canhestros, com receção provisória dia 13 de maio, pelo

que se deve comunicar ao Centro de Saúde de Ferreira do Alentejo e a União de Freguesias de

Ferreira do Alentejo e Canhestros.

No dia de hoje, procedeu-se à primeira recolha de água na Barragem de Odivelas, para

verificação da qualidade da água.

Tem havido várias roturas, tendo os canalizadores procedido à reparação das mesmas, os

pintores estão a realizar trabalhos na Piscina Coberta, intervenção também no Jardim Público e

arranjo na pérgula do parque de estacionamento da Piscina Coberta.

Os eletricistas procederam à instalação do sistema de iluminação no terminal rodoviário.

Os pedreiros, efetuaram remodelações e melhoramentos nos acessos do Jardim Público, os

carpinteiros encontram-se no parque de Lazer da Fonte Nova, procedendo a diversas reparações.

O Serviço de Jardinagem, tem executado os seus trabalhos no parque de Lazer da Fonte Nova

e na Escola Básica de Figueira dos Cavaleiros.

O Senhor Vereador José Guerra, informou que foi aprovada parcialmente a candidatura para

a área de serviço do Parque de Autocaravanismo, com uma verba elegível de cento e trinta mil

euros.
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No passado sábado, 18 de maio, realizou-se uma reunião do Conselho Económico e do

Investimento, onde o tema principal foi o Plano estratégico e Desenvolvimento, que está a ser

elaborado pela Sociedade Portuguesa de Inovação.

O Senhor Vereador José Guerra, referiu que abriu um aviso do Fundo para o Asilo, a Migração

e a integração para a concessão de Planos de Migrantes para a implementação dos planos

municipais para a integração de imigrantes. Na semana passada houve uma reunião com a

paroquia de Ferreira do Alentejo, que contou com a presença da Dra. Isabel Jonet, presidente do

Banco Alimentar Nacional, no sentido de se discutir futuras parcerias no desenvolvimento das boas

práticas de implementação da Loja Social.

Esteve também de visita ao concelho de Ferreira do Alentejo, o secretário de Estado da

Economia.

A Senhora Vereadora Ana Rute, ao nível dos Serviços de Sanidade e do CROFA, no que

concerne à captura dos pombos, as duas gaiolas colocadas na zona dos bombeiros, não resultou

visto existir comida em abundância os pombos não procuraram a gaiolas. Perante esta situação,

proceder-se-á à colocação de gaiolas noutros locais problemáticos, nomeadamente em

Canhestros, onde também persistem problemas com estas aves.

Perante esta situação, foram elaborados ofícios, para a Direção Geral de Veterinária,

Administração Regional de Saúde do Alentejo e para o Instituto da Conservação da Natureza e das

Florestas, expondo a referida problemática no sentido de serem apontadas medidas para a sua

resolução.

No que se refere ao Desporto, salienta-se os Jogos Desportivos, que decorrem dentro do

previsto.

Em termos de Educação, a Senhora Vereadora Ana Rute, referiu a sua participação e do Serviço

de Educação e Bibliotecas no II Serão Cultural, promovido pela Associação de Pais e Encarregados

de Educação do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo. De referir também, que no dia

9 de maio, a equipa de educação participou numa reunião na CIMBAL, sobre a transferência de

competências relativas à Educação.

Para o próximo ano letivo, de acordo com os resultados da reunião da rede escolar, está

prevista a aprovação de duas turmas de ensino profissional, curso técnico profissional auxiliar de

saúde e curso técnico profissional de animador sociocultural.
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Estão a ser tomadas diligencias no sentido de se programar atividades para os jovens nas

pausas escolares, e neste momento procede-se à elaboração do Plano Anual de Transportes

Escolares para o próximo ano letivo.

A.2 — OUTROS ASSUNTOS

A Câmara tomou conhecimento do seguinte:

Foi presente à reunião informação interna n2 3473/2019, sobre as obras a realizar no CROFA

(Centro de Recolha Oficial de Ferreira do Alentejo).

A.3 — RESUMO DE TESOURARIA

Foi apresentado o resumo diário de tesouraria do dia 14 de maio de dois mil e dezanove, o qual

apresentava os seguintes saldos:

Orçamental: - três milhões, cento e setenta e nove mil, oitocentos e trinta e seis euros e quatro

cêntimos.

Não Orçamental: - cento e oitenta mil, setecentos e quarenta e três euros e sessenta e quatro

cêntimos.

A Câmara, tomou conhecimento.

B — ORDEM DO DIA

B.1 — ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES (N9. 9, 10 E 11 DE 2019)

Tendo o texto das atas indicadas em epígrafe, sido previamente distribuído a todos os

elementos da Câmara, foi dispensada a sua leitura de harmonia, com o disposto no n.2 1 do artigo

57•2 do Anexo 1 à Lei n.9 75/2013, de 12 de setembro.

Em conformidade com o disposto no n.9 3 do artigo 34.2 do Anexo ao Decreto-Lei n.2 4/2015

de 7 de janeiro, que aprovou o novo Código do Procedimento Administrativo, o Senhor Vereador

Paulo Conde, não participou na aprovação das atas n2s 9 e 10 e a Senhora Vereadora Maria José

do Ó Efigénio não participou na n29, por não terem estado presentes nas referidas reuniões.

E, não havendo retificações a fazer, foram as mesmas aprovadas por unanimidade.

B.2 — OBRAS PARTICULARES

Foram presentes à reunião de câmara, os seguintes processos de obras, o qual incluem

pareceres técnicos emitidos pela Divisão de Urbanismo e Obras Públicas:

(354) - Processo- A-lES 1/2018- Requerente: - Aboro- Associação de Beneficiários da Obra de
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Rega de Odivelas, referente a unidade de produção de energia solar-autoconsumo, sito no

Marmelo. É solicitada a aprovação da unidade.

A câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado de

acordo com o parecer técnico”.

(355) - Processo- L-ALT 4/2019- Requerente: - Casa Alta-Sociedade Transformadora de Bagaço,

Lda. Referente a alteração de nave de secadores, sito no Parque Industrial do Penique. É solicitada

a aprovação do projeto de arquitetura.

A câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte:” Aprovado o

projeto de arquitetura, de acordo com o parecer técnico”.

(356) - Processo- L-EDI 3/2019- Requerente: - António José Ramos Silvestre Ferreira, referente

a ampliação de armazém agrícola, sito em Herdade Vale da Rosa. É solicitada a aprovação da

unidade.

A câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade, o seguinte: “Aprovado de

acordo com o parecer técnico”.

----(357) - Processo- L-ALT 8/2018- Requerente: - Fitagro Grupo SL, referente a alteração de

armazém, sito em Gasparões. É solicitada a aprovação do projeto de 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

Nos termos e para cumprimento do estipulado no n.2 3 do art.2 352 da Lei n.2 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, deferiu os atos e remeteu à reunião da Câmara para

ratificação, acompanhado da informação interna da Chefe DAM n.2 4175/2019, de 15 de maio de

2019.

----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
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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:

(358) -Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo;

(359) -Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo e Escola Básica e Secundário José

Gomes Ferreira;

(360)-Núcleo Motard 5 velocidade;

(361)-Núcleo Motard 5 velocidade;

(362)-Velo Clube os Leões de Ferreira do Alentejo;

(363)-Equipa CLDE do BAAL;

(364) -Câmara Municipal de Mértola;

(365) - Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo;

(366) -Sporting Club Ferreirense;

(367) -Associação de Pais e Encarregados de Educação do AEFA.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade, o seguinte: (358, 359, 360, 361, 363,

366 e 367) “Ratificado o despacho”.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade, o seguinte: (362, 364 e 365):

“Deferido o despacho”.

Segundo: -Da informação interna n.2 4119/2019, datada de 13 de maio de 2019, do Serviço de

Logística e Tráfego, dando conhecimento da relação de cedência de viaturas às coletividades e

outras organizações, no período entre 29 de abril a 12 de maio do corrente.

(368) — S.C.Ferreirense-Petizes, Traquinas, a Beja;

(369) — S.C.Ferreirense-Benjamins, a Ourique;

(370) — S.C.Ferreirense-Petizes, Traquinas, a Vidigueira;

(371) — Escuteiros de Ferreira e Beringel, a Santiago do Cacém;

(372) — Grupo Coral dos Reformados de F. Alentejo, a Alcáçovas;
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-(373)—Singarunners, a Setúbal; -

(374) — Clube de Xadrez de F. Alentejo, ao Barreiro;

(375) — Festival Terras Sem Sombra - Lisboa Ferreira do Alentejo;

(376) — Festival Terras Sem Sombra- Lagar do Marmelo;

(377) — Ferreira Ativa, ao Montijo;

(378) — Ferreira Ativa, ao Montijo;

(380) — Festival Terras Sem Sombra- Lagar do Marmelo;

(381) — Festival Terras Sem Sombra- Estação Arqueológica da Chaminé;

(382) — Festival Terras Sem Sombra- Herdade das Lameiras 1;

(383) — Clube de Xadrez, ao Barreiro;

(384) — Festival Terras Sem Sombra- Lisboa.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Tomou conhecimento e

ratificou os despachos da Sr. Vereadora”.

B.5 — ARRANJOS EXTERIORES DA ENTRADA DO CEMITÉRIO DE CANHESTROS, ALDEIA RUINS E

OLHAS.

(385) — Relativamente ao projeto para os arranjos exteriores do cemitério de Canhestros,

Aldeia de Ruins e Olhas, a União de freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros emitiram

parecer favorável ao projeto apresentado.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado: À DUOP para

dar seguimento ao processo e nomeadamente à sua execução”.

B.6 — APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FERREIRA DO ALENTEJO. AQUISIÇÃO DE

AMBULÂNCIA.

(386) — Com base na clausula 52 do protocolo de colaboração com a Associação Humanitária

de Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo, aquela instituição solicita a atribuição de um

subsidio no valor de 15.000,00 € para a aquisição de uma ambulância.

----Os Serviços financeiros informaram com a fundamentação na base legal a que está sujeito este

pedido e a disponibilidade orçamental para tal.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado”.

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, segue a

identificação do requerimento 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.

A candidatura está devidamente instruída e com a documentação exigida.

Tendo em conta o disposto no ponto 4 do artigo 2 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 1.2, podem ser apoiados todos os cidadãos com 65 ou mais anos ou

aposentados e os cidadãos portadores de deficiência”, as candidaturas agora apresentadas

reúnem as condições para serem apoiados no âmbito do regulamento.

(387) -requerente: Elisiário Caixeirinho Revez residente em Canhestros.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Deferido”.

B.8 —TRÂNSITO.

(388)-Primeiro- Através da entrada externa n2 1657/2019 de Sofia Isabel Mendes dos Santos,

alerta para que os sinais colocados na Travessa da Cruz e entroncamento com a rua António

Feliciano de Castilho em Ferreira do Alentejo, dificultam a circulação para os condutores, dado que

o sinal foi retirado.

Os serviços de Logística e tráfego, informam que a situação já foi corrigida.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Permitir que no sentido

ascendente da Travessa da Cruz à Rua António Feliciano Castilho, os condutores possam virar à

direito ou à esquerda”.

(389) -Segundo- A munícipe Mariana Casado, residente na Rua Cândido dos Reis, 13 em

Ferreira do Alentejo, informa da dificuldade que tem no acesso à sua habitação, em virtude do

constante estacionamento junto da mesma.

Os serviços de Logística e tráfego, informam o seguinte: “Após deslocação ao local, verifiquei

que a hipótese colocada pelo Sr. Presidente poderá resolver uma parte da questão, ou seja

poderíamos passar a autorização de estacionamento na Rua Cândido dos Reis para o lado direito

da rua, somente entre a Oficina do João Amaral e a esquina com o Beco da Palha, e deixar do lado

esquerdo a esquina com o Beco da Palha e a Rua D. Nuno Álvares Pereira (Casa Mortuária), ver

imagem anexa com a alteração de estacionamento na zona pretendida pintada a amarelo”.

----A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade, o seguinte: “Aprovado, conforme

proposto”.
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- B.9 —APOIO ÀS FREGUESIAS. -

(390)-Foi presente à reunião de Câmara, um pedido de apoio à Freguesia de Odivelas, o qual

depois de aprovado, deverá ser enviados à Assembleia Municipal, cumprindo assim, o disposto na

alínea j) do n21 do artigo 25v, da Lei nQ75/2013, de 12 de setembro e cuja aprovação dos

procedimentos a seguir, no apoio às freguesias, ocorreu na reunião ordinária n2 8, de 15 de

dezembro de 2017, da Assembleia Municipal:

A freguesia de Odivelas solicita apoio logístico para a comemoração da 10 ligação de Odivelas

cidade a Odivelas aldeia a ter lugar no dia 5 de maio de 2019.

----Os Serviços de armazém informaram da disponibilidade do material e por despacho da Senhora

Vereadora Maria José o pedido foi deferido em 26 de abril de 2019.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade, o seguinte: “Ratificado, remeter à

Assembleia Municipal”.

B.10 — COLABORAÇÃO EM ESTÁGIOS CURRICULARES (I.E.F.P.).

(391)-Foi presente à reunião de Câmara a entrada externa n2 6369 de 7 de maio de 2019, sobre

a formação prática em contexto de trabalho e remetido pelo Instituto de Emprego e Formação

Profissional (IEFP) e que contém a informação da Chefe DC que se transcreve: “Trata-se de um

pedido de receção de 3 formandas, com residência em Ferreira do Alentejo, do curso de educação

e formação de adultos, ministrado pelo IEFP, que solicitam integração num serviço camarário por

forma a cumprirem 210 horas da componente de formação prática em contexto de trabalho

prevista pelo curso. Esta solicitação não implica quaisquer custos para a Câmara. Assim, e

atendendo a que a Câmara costuma receber formandos para o complemento das suas formações,

proponho que as mesmas sejam recebidas e integradas no Agrupamento de Escolas, previamente

auscultado, podendo auxiliar na componente Atividades de Animação e de Apoio à Família” em

Ferreira do Alentejo, Canhestros e Figueira dos Cavaleiros”.

A Senhora Vereadora Ana Rute informou ainda: Dada a disponibilidade do AEFA em acolher

estas formandas por forma a cumprirem 210 horas da componente de formação prática em

contexto de trabalho prevista pelo curso, proponho que o pedido seja deferido. Para deliberação

da Câmara.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade, o seguinte: “Deferido”.

B.11 — REPROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO FINANCEIRA COMUNITÁRIA. REABILITAÇÃO DO

MERCADO MUNICIPAL E ZONA ENVOLVENTE.
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(392)-Os Serviços de Economia e Estratégia, através da informação interna n2 4108 de 13 de

maio de 2019, remetem para apreciação da câmara municipal a reprogramação da operação ALT2O-

08-2316-FEDER 000027- Reabilitação do Mercado Municipal e Arranjos Exteriores e com a seguinte

referência:” A operação Reabilitação do Mercado Municipal e Arranjos da Zona Envolvente foi

apresentada para financiamento ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020, Eixo 8 -

Ambiente e Sustentabilidade, pelo Município de Ferreira do Alentejo em 29-07-2016, ao abrigo do

aviso ALT2O-16-2016-16.

A 02-09-2016, a candidatura foi aprovada pela Comissão Diretiva do Programa Operacional do

Alentejo 2020, sendo o termo de aceitação assinado a 12 de setembro de 2016, com prazo de

execução até 29-06-2018.

Composta por duas componentes, Construções Diversas e Edifícios, a operação teve um valor

de investimento aprovado de 649.483,22 EUR a que corresponde 552.060,74 EUR de FEDER e

previa a realização de obras de Reabilitação do Mercado Municipal e Arranjos em toda a sua zona

envolvente.

A operação encontra-se concluída relativa à componente Edifícios, cuja verba contratada foi de

557.483,22 EUR, despesa efetuada 536.105,65 EUR, com trabalhos a menos de 25.415,41EUR e um

saldo final 510.690,24 EUR.

Foram efetuados até à data 17 pedidos de pagamentos, de diversas tipologias, entre junho de

2017 e fevereiro de 2019 num montante de 489.939,41 EUR, o que representa uma taxa de despesa

apresentada de 75,44%.

Falta ser submetida despesa referente aos autos n2s 11 e 12, no valor de 46.166,15 EUR, por os

mesmos terem sido efetuados após a data atual do fim da operação. Será submetida após

aprovação do novo prazo da operação.

A componente Construções Diversas, teve uma verba contratada de 92.000,00 EUR, que não

executada até à data.

A reprogramação solicitada, Mista (Temporal, Física e Financeira), tem como objetivo o

seguinte:

1. Ajustar o valor da empreitada referente à componente Edifícios, tendo em conta já estar

executada e a existência de conta final da mesma. (saldo final 510.690,24 EUR).

2. Ajustar a execução financeira por ano, face ao aprovado, adequando a distribuição de

valores ao executado e à nova calendarização.

I-ági na 11 13

Ata n12/2O19 da reunião ordinária da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo de 15/05/2019



3. Alargamento do prazo de execução para 31/12/2020, para permitir enquadrar a realização

da empreitada referente aos arranjos exteriores e respetiva execução financeira.

4. Rever a componente Construções Diversas (Arranjos Exteriores), para o valor de 148.422,64

EUR.

5. Ajustar o ano alvo em todos os indicadores e o valor do indicador O.06.05.03.C, de

3750,00m2 para 1800,77m2, uma vez que existe redução da área de intervenção.

As alterações propostas terão impacto sobre os valores aprovados para a operação, traduzindo-

se numa reprogramação cujo valor total será 659.112,88 EUR. O valor máximo elegível é de

650.000,00 EUR, aprovado no PARU para a operação, pelo que o valor FEDER solicitado é de

552.500,00 EUR, correspondendo a uma taxa de 85%.

Tendo em conta o referido, solicita-se a aprovação da reprogramação para posterior submissão

no Balcao2O2O.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade, o seguinte: “Aprovada a

reprogramação conforme proposto”.

B.12 — AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO. CIMBAL.

(393)-Foi presente à reunião de Câmara a informação externa n2 15394 de 30 de novembro de

2018, relativo ao valor a transferir para a CIMBAL, valor esse que tem o cabimento n9 953/2019.---

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade, o seguinte:” Aprovado”.

B.13 — PEDREIRA FIGUEIRINHA. MEDIDAS DE SEGURANÇA.

(394)-Foi presente à reunião de Câmara a informação externa n2 3744 de 2 de maio de 2019

do Chefe DUOP e que se transcreve “Na sequência da visita efetuada ao local pela Empresa

Desenvolvimento em 18 de março último, (vd EE 4108/2019 em anexo), a empresa enviou para

aprovação o plano se sinalização da pedreira, que se anexa, e em relação ao qual nada há a apontar.-

O objetivo da implementação deste plano de sinalização visa possibilitar a circulação de

viaturas e pessoas na zona envolvente à pedreira em condições de segurança e evitar acidentes.

Para o efeito impõe restrições a três níveis, a saber, interdição do acesso à zona junto à pedreira,

redução da velocidade junto às escombreiras e aviso de possibilidades de queda de pedras para a

via.

Anexa-se igualmente o relatório da visita efetuada a 18 de março, para conhecimento.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificado”
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C. — PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Joaquim Manuel Baião Zambujo, esteve presente na reunião e referiu que o consumo de água

na sua habitação está exagerado, em virtude de não consumir a mesma.

Para os serviços informarem e verificarem esta situação.

D. - MINUTA DA ATA

Aprovada por unanimidade.

Não havendo mais assuntos a tratar, e quando eram dezassete horas e quinze minutos, o Senhor

Presidente declarou encerrada a reunião.

E eu, [ Chefe do Serviço Jurídico e Institucional, a redigi e

subscrevi.

O Presidente da Câmara,
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