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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO
ALENTEJO

DIA 26 DE JUNHO DE 2019

Presenças:

Presidente Luís António Pita Ameixa
Vereadores Maria José do Ó Efigénio (Vice-Presidente)

José Valente Rocha Guerra
Ana Rute Beringel de Sousa
Paulo Fernando Marrafas Conde

Faltas:

Local: Sala de reuniões da União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros, em
Ca nhestros

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 deu 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

Ai- Informações dos pelouros;

A.2- Outros assuntos;

A.3- Resumo de tesouraria.

B- Ordem do dia

8.1- Atas das reuniões anteriores (n213 e 14 de 2019);

B.2- Obras particulares;

B.3- Serviços nos cemitérios municipais e cremações;

B.4- Apoio a entidades e atividades diversas;

B.5- Regulamento Municipal de Apoio Social. Aprovação de transportes;

B.6- Prédios degradados. Vistoria;

8.7- Apoio às freguesias;

B.8- Pagamento a prestações;

8.9- Estágios Profissionais. Centro de Emprego e Formação Profissional de Beja;

B.10- Alteração ao mapa de pessoal;

B.11- Relatório e contas consolidado- exercício de 2018;

B.12- Estádio Municipal;

B.13- Alargamento de horário;

B.14- Instalação de fibra ótica em Canhestros;

8.15-Apoio Social. Habitação;

B.16-Cimbal. Feira das Bibliotecas;

B.17-Descentralização de competências do Estado.

C- Período de intervenção do público

D- Minuta da ata

A - ANTES DA ORDEM DO DIA

A.1 — INFORMAÇÕES DOS PELOUROS

O Senhor Presidente, informou que esta reunião em Canhestros serve também para

acompanhar de perto a ação completa da instalação de fibra ótica em Canhestros, cujo ponto

alto irá ter lugar, pelas quinze horas e trinta minutos. É o culminar de um percurso iniciado em
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Canhestros no ano de 2006, cujo simbolismo é a escolha desta localidade para dar um passo

para a modernidade que decorre destas novas tecnologias, em que o concelho de Ferreira do

Alentejo cada vez mais está em condições de responder aos desafios do futuro.

----Relativamente aos pelouros, salientou que no decurso do próximo fim de semana, vão

decorrer um conjunto de atividades culturais, nomeadamente com a participação de uma

comunidade Filipina, cujo país comemora mais um aniversário da sua independência em que a

escolha de Ferreira do Alentejo é uma marca a ficar visível no mapa. Nesta iniciativa, de cariz

cultural, irá marcar presença a Embaixadora das Filipinas e uma orquestra de jovens prodígios

oriundos daquele país. Está prevista a realização de três concertos (Fátima, Lisboa e Ferreira do

Alentejo). No caso do nosso concelho, integra-se com o festival de “artes à solta”, promovido

pela associação Baú dos Talentos. O concerto é também patrocinado pelo Festival terras Sem

Sombra.

No fim de semana tiveram lugar os habituais encontros de grupos corais, que normalmente

decorrem neste período do ano, o que leva a um esforço enorme dos serviços operacionais da

câmara, na colaboração logística para estes eventos.

Algumas roturas nas canalizações do abastecimento de água têm ocorrido com frequência,

pois o tempo seco tem contribuído para tal, o que origina algum incómodo para os munícipes,

já que torna-se necessário, para as suas reparações, fechar a rede de abastecimento.

Relativamente ainda ao abastecimento de água, procedeu-se à ligação de uma conduta da

EDIA (empresa do Alqueva) à Fonte Nova, o que vai permitir a utilização por parte dos

bombeiros, como também para os serviços de jardinagem da câmara, evitando desta forma que

seja consumida a água tratada e que serve de abastecimento à população. Sobre este assunto

importa ainda salientar que, de forma faseada, está-se a desligar algumas regas, recorrendo a

formas alternativas, para não colocar em causa qualquer tipo de problema no abastecimento

de água para consumo humano.

Foi também executado o furo de água em Gasparões. Havia um furo antigo já muito

esgotado. Foi efetuado um estudo hidrogeológico. O recurso a abastecimento via transporte

por depósitos em viatura, deverá tornar-se dispensável.

Referiu ainda que no próximo dia 28 de junho irá ocorrer mais uma sessão da Assembleia

Municipal.

A Senhora Vereadora Maria José Efigénio, salientou sobre as duas situações referidas pelo
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Senhor Presidente da Câmara, que sobre o abastecimento de água pela EDIA, está para muito

breve a disponibilidade do serviço. Importa ainda referir que a quantidade de água que se está

a perder, é muito significativa e procura-se saber o porquê de tal situação, nomeadamente em

Santa Margarida do Sado. Os serviços estão no terreno e já foi solicitado um plano d

contingência. Sobre o furo dos Gasparões, está em curso um estudo sobre a qualidade da água.

É de salientar que houve, por parte de uma empresa contratada para o efeito, uma análise

geológica para escolha do melhor local para abertura de um furo. Apesar da predominância de

muitos olivais no local, a zona onde se identificou uma grande quantidade de água, fica

precisamente num desses prédios rústicos. O furo fica com uma profundidade superior a 150

metros, mas mesmo assim, já foram solicitadas as listagens de produtos aplicados pelas

empresas no tratamento das árvores e o estudo já encomendado, irá trazer toda a informação

necessária, se existe ou não qualquer inconveniente para a utilização dessa água por parte das

populações .

Também e ainda sobre temas do ambiente, referiu que ainda no passado dia 25 de junho,

uma das representante do grupo amigos de Fortes, esteve nos serviços, para falar sobre a

fábrica aí instalada. Importa dizer que a Comissão de Coordenação da Região do Alentejo,

remeteu as últimas análises, sobre as emissões gasosas, as quais de acordo com aquela

entidade, estão dentro dos parâmetros, mas no seu limite, pelo que fazem uma referência, para

que a periodicidade para a verificação desses parâmetros tenha um período mais curto.

O Senhor Vereador José Guerra, informou que decorrem os preparativos para a tradicional

feira anual a ter lugar em setembro. Estão previstas algumas alterações, nomeadamente a

participação de empresas do concelho. Haverá um colóquio sob o tema “atividade turística”.

Será o culminar do que estava projetado, isto é, a componente económica e as tradições, num

único evento.

A Senhora Vereadora Ana Rute, referiu que se realizou a cerimónia de encerramento dos

jogos desportivos, os quais decorreram dentro do espectável e em breve será elaborado um

relatório dos serviços, o qual posteriormente será remetido à câmara.

Os serviços da Divisão Social e Cultural, estão em conjunto a preparar o programa de “Férias

Desportivas”.

Na área da educação, importa dizer que teve lugar no passado dia 18 o conselho geral do

Agrupamento de Escolas, onde foram levantadas algumas questões pertinentes. No dia 19 de
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junho também teve lugar uma reunião com o Centro Paroquial de Odivelas, onde foi possível

verificar que se estão a criar algumas dinâmicas, para que as atividades desenvolvidas, não

sejam somente dirigidas ao pré-escolar.

Teve lugar uma reunião com o CDOS( Comando Distrital de Operações de Socorro),

subordinado ao tema “jovens em segurança”.

No dia de ontem reuniu o Júri e a Esdime, no seguimento de uma iniciativa, o postal- tema

“Igualdade de Género” para atribuição de 3 prémios e 2 menções honrosas.

Está em curso um levantamento sobre os recursos humanos das escolas, para que seja

posteriormente efetuados os procedimentos concursais que se mostrem necessários.

Está agendado para o próximo dia 10 de julho pelas 18:30 horas, o Conselho Municipal de

Educação.

A.2 — OUTROS ASSUNTOS

A Câmara tomou conhecimento do seguinte:

Primeiro:-(466) — Foi presente à reunião a informação interna n 4902/2019, de 31 de maio

de 2019, dos serviços técnicos da DUOP a qual assinala que em 2008 de acordo com indicações

do executivo em funções foi elaborado o projeto de um coletor de drenagem pluvial para

recolhas das águas a partir do Largo do Poço em Figueira dos Cavaleiros, por ser o local onde

afluem todas as águas da povoação e ocorriam por vezes inundações.

De acordo com a informação, os coletores já existem a montante, nos arruamentos

envolventes e foram ligados ao coletor construído de novo, bem como todos os sumidouros

existentes na zona de intervenção.

Assim, o dimensionamento foi realizado considerando as bacias de drenagem que escoam

para o Largo do Poço.

Contudo algumas abordagens no local, referem que deveria existir uma extensão da rede

até ao Largo das Escolas. No entanto e de acordo com os técnicos municipais, é entendimento

que tal não faz qualquer sentido, porque já existe aí um coletor que foi ligado à rede nova rede

construída. Isto para além de que existem no Largo das Escolas 3 sumidouros e já foram dadas

indicações ao empreiteiro para construir mais um.

A câmara tomou conhecimento e remeteu também para conhecimento da junta de

freguesia.
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Segundo: -(467)— O Coordenador do Centro de Saúde de Ferreira do Alentejo, remeteu um

ofício, no qual agradece à câmara municipal a disponibilidade e empenho, na procura de

soluções e concretização das obras necessárias, que levaram à reabertura das instalações da

extensão de saúde em Canhestros.

Terceiro: - O Senhor Vereador Paulo Conde, colocou uma questão sobre o período de

funcionamento da Fábrica das Fortes e depois uma outra sobre o que se prevê sobre a

privatização da água.

A Senhora Vereadora Maria José do Ó Efigénio, esclareceu que não existe qualquer

indicação sobre os períodos de funcionamento daquela fábrica. Sobre o sistema de

abastecimento de água, está-se à procura de um modelo que possa corresponder às

necessidades, e num estudo em curso, aguardam-se conclusões, pelo que a câmara de Ferreira

do Alentejo, está fora das iniciativas multimunicipais em alta e em baixa.

O Senhor Presidente, também identificou os dois sistemas, salientando que, em alta, todos

os concelhos do distrito estão agregados, mas o nosso não. Este sistema tem águas de

superfície, o que leva a um maior tratamento, isto é mais oneroso, logo implica um maior

investimento e essa vantagem (de investir) é a que se realça. Em baixa, cada câmara é per si.

Foi efetuado um estudo pelas Águas de Portugal e com o resultado já apurado, subsistem

dúvidas, pelo que a câmara de Ferreira não avançou. Para que haja segurança na decisão a

tomar, haverá que recolher mais informação, só assim será tomada a melhor opção.

A câmara contratou com uma entidade competente um estudo visando uma decisão

fundamentada para médio/longo prazo.

A.3 — RESUMO DE TESOURARIA

Foi apresentado o resumo diário de tesouraria do dia 25 de junho de dois mil e dezanove, o

qual apresentava os seguintes saldos:

Orçamental: - três milhões, trezentos e nove mil e quatrocentos e setenta e quatro euros e

quarenta e oito cêntimos.

No Orçamental: - duzentos e noventa e dois mil e duzentos e sessenta e seis euros.

A Câmara, tomou conhecimento.

B — ORDEM DO DIA

B.1 — ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES (N2.13 E 14 DE 2019)
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Tendo os textos 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. 75/2013, de 12 de setembro.

Em conformidade com o disposto no n.2 3 do artigo 349 do Anexo ao Decreto-Lei n.9 4/2015

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

Vereador Paulo Conde, não participou na aprovação da ata ns 14, por não ter estado presente

na referida reunião.

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

B.2 — OBRAS PARTICULARES

Foi presente à reunião de câmara, o seguinte processo de obras, o qual incluem pareceres

técnicos emitidos pela Divisão de Urbanismo e Obras Públicas:

(468) - Processo- L-EDI 4/2019- Requerente: António Filipe Manteigas Sanona, referente à

construção de habitação bifamiliar, sito na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque -Ferreira do

Alentejo. É solicitada a caducidade.

A câmara municipal depois de analisar deliberou por unanimidade o seguinte: “Aceitar os

argumentos conforme proposto”.

(469) - Processo- L-EDI 9/2018- Requerente: - Manuel Joaquim Gonilho Caturra, referente a

Construção de habitação (alterações) É solicitada a aprovação do projeto de arquitetura para

obra a realizar na Rua de Angola, 13 em Ferreira do Alentejo.

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

projeto de arquitetura (alterações).

(470) - Processo- L-ALT 9/2019- Requerente: - Carlos Manuel Rosa Damásio, referente a

Construção de habitação (alterações) É solicitada a aprovação do projeto de arquitetura para

obra a realizar na Rua do Cotovelo em Alfundão.

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

projeto de arquitetura”.

(471) - Processo- O-COM- 1/2019- Requerente: - Pedro de Meio e Faro Maldonado

Passanha, referente a compropriedade. É solicitada certidão relativamente a prédio rústico sito

na Malhada Velha- Figueira dos Cavaleiros.

A Câmara municipal depois de analisar deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificado”.

----(472) - Processo- EE 7505/2019- Requerente: - Rui Manuel Borralho Gouveia, referente a
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emparcelamento de prédio sito no Paço de Safrins e Monte do Olival.

A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aguardar o

parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses”.

A Câmara, tomou conhecimento do despacho proferido pela Senhora Vereadora Maria Josè

Efigénio, no seguinte processo:

L-ALT- 3/2019-(473) -Alteração de habitação. Rua Guerra Junqueiro,15 em Ferreira do

Alentejo. Despacho em 12 de junho de 2019-DEFERIDO;

B.3 — SERVIÇOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E CREMAÇÕES

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, deferiu os atos e remeteu-os à reunião da

Câmara para ratificação, acompanhado da informação interna da DAM.

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 n91 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:

(474 )- Regimento de Infantaria 1 de Beja.

(475) — Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de

Ferreira do Alentejo.

(476) — Baú dos Talentos.

(477) — Grupo Coral os Trabalhadores de Ferreira do Alentejo.
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(478) — Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de

Ferreira do Alentejo.
-

(479) - GNR-Guarda nacional Republicana- Ferreira do Alentejo.

(480) - Associação Cultural Desfrutar Destinos.

(481) - Associação Cultural Desfrutar Destinos.

(482) - Grupo de Sócios do Sport Lisboa e Benfica.

(483) - Grupo Desportivo de Odivelas.

(484) - Centro Social e Paroquial de Odivelas.

(485) - Santa Casa da Misericórdia de Ferre ira do Alentejo.

(486) - Singarunners-Clube de Desporto e Recreio de Ferreira do Alentejo.

(487) - Sporting Clube Ferreirense.

(488) - Ferre ira Ativa.

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

(476,477,478,479,480,481,482 e 483) -Ratificado o despacho.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: (484,485,486 e 488):”.

Aprovado. Em situações semelhantes, deve ser autorizada a entrada nas Piscinas Municipais

pela Vereadora do Pelouro e remeter posteriormente à câmara”.

(487) - “Aprovado após cabimento”.

Segundo: -Da informação interna n2. 5520/2019, datada de 24 de junho de 2019, do Serviço

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

e outras organizações, no período entre 10junho a 23 junho do corrente.

(489) — Associação Singarunners, a Palmela.

(490)- ULSBA- EB1/ Ferreira do Alentejo-Turma J, a Évora.

(491)- ULSBA- Jardim de Infância de Figueira e Canhestros, a F. Alentejo.

(492)- Associação Ventos Alentejanos, a Covelas- Cinfães.

(493)- Escuteiros de Ferreira do Alentejo, a Grândola.

(494)- Associação Singarunners, a Oeiras.

(495)- Clube de Xadrez de Ferreira do Alentejo, a Estremoz.
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(496)- Associação Pais AEFA- marchas Alfundão e Canhestros.

(497)- Escuteiros de Ferreira do Alentejo, a Santo André-Monte do Paio.

(498)- Associação Ferreira Ativa- Ténis, a Loulé.

(499)- Grupo Coral Alma Nova, a Cabeção.

(500)- Escuteiros de Ferreira do Alentejo a Santo André-Monte do Paio(regresso).

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

e ratificou os despachos da Sr. Vereadora”.

B.5 — REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL. APROVAÇÃO DE TRANSPORTES.

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 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”, todas as candidaturas

agora apresentadas reúnem as condições para serem apoiados no âmbito do regulamento.

(501) -requerente: Joana Maria Gomes Parreira, residente em Alfundão.

(502) -requerente: Joaquim Manuel Sequeira do Monte, residente em Alfundão.

(503) -requerente: António Narciso Gonçalves Godinho, residente em Alfundão.

(504) -requerente: Maria Fernanda Camacho Balão Godinho, residente em Alfundão.

(505) -requerente: Susete Maria Correia, residente em Figueira dos Cavaleiros.

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

B.6 — PRÉDIOS DEGRADADOS. VISTORIA.

(506) -Foi presente à reunião o auto de vistoria a prédio urbano sito na Rua Dr. José Trindade

Simões em Ferreira do Alentejo, o qual para além da referência para o estado de conservação,

remete para um conjunto de obras necessárias, até porque já ocorreram algumas derrocadas

de paredes e parte da cobertura.

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

vagina iui ‘
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proprietário para realizar as obras “.

B.7 — APOIO ÀS FREGUESIAS.

Foram presentes à reunião de Câmara, pedidos de apoio às Freguesias, os quais depois de

aprovados, deverão ser enviados à Assembleia Municipal, cumprindo assim, o disposto na alínea

j) do n91 do artigo 25, da Lei n275/2013, 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:

Primeiro- (507)-Da freguesia de Figueira dos Cavaleiros, entrada n2 8374 de 14 de junho de

2019, a solicitar apoio logístico- cedência de broca.

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

à Assembleia Municipal”.

Segundo- (508) -Da freguesia de Figueira dos Cavaleiros, entrada n2 8174 de 11 de junho de

2019, a solicitar elaboração de cartazes para as festas dos Santos Populares.

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

à Assembleia Municipal”.

Terceiro- (509) -Da freguesia de Odivelas, entrada n2 8124 de lide junho de 2019, a solicitar

elaboração de cartazes para a festa anual de Santo Estevão.

A Câmara depois de analisar deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado e remeter à

Assembleia Municipal”.

Quarto- (510) -Da freguesia de Odivelas, entrada n2 8040 de 7 de junho de 2019, a solicitar

revisão do dum per da freguesia, nos serviços de mecânica da câmara municipal.

A Câmara depois de analisar deliberou por unanimidade o seguinte: “Deferido e remeter à

Assembleia Municipal”.

B.8 — PAGAMENTO A PRESTAÇÕES.

(511) - Requerimento de Carminda Maria Calado Pereiro Mendes, a solicitar o pagamento a

prestações de fatura de água. Assim, 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, e por delegação de

competências a Senhora Vereadora Maria José Efigénio, deferiu o ato e remeteu à reunião da

Câmara para ratificação.
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A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificado”.

B.9 —ESTÁGIOS PROFISSIONAIS. CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE

BElA.

----(512) -Foi presente à reunião de Câmara a informação externa n2 7240/2019 de 21 de maio,

em virtude estar a decorrer em Ferreira do Alentejo, promovido pelo Serviço de Formação

Profissional de Beja, um curso de Educação e Formação de Adultos de Técnico/a de Ação

Educativa de Nível Secundário. Este curso, deverá ter a sua componente de Formação Prática

em Contexto de Trabalho, entre os dias 15 de julho e 26 de agosto de 2019, aos dias úteis, com

uma duração de 210 horas.

Assim, foi solicitada autorização para as três formandas abaixo indicadas, fazerem em

Serviços Dessa Autarquia, esta componente da formação, sem quaisquer encargos para a

Entidade, apenas necessitando a designação de um Tutor, que será responsável pelo

acompanhamento da formação, com atribuição de tarefas, verificação da assiduidade e

posterior avaliação da formação.

Formandas: Ana Paula Tavares Realista Bernardino, Gertrudes Rosário Raposo Fialho e

Susana Cristina Fernandes Gonçalves Matos.

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

informação”.

B.1O - ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL.

(513) -Foi presente à reunião de Câmara uma alteração ao mapa de pessoal, cujo documento

fica anexo à presente ata.

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

à Assembleia Municipal”.

B.11 — RELATÓRIO E CONTAS CONSOLIDADO- EXERCÍCIO DE 2018.

(514)- Pela Senhora Vereadora Maria José, foi presente, o relatório e Contas Consolidadas

de 2018 e a Cerificação Legal de Contas Consolidadas do ano de 2018, bem como o parecer do

ROC, sobre as mesmas, previamente distribuídas pelo Srs. Vereadores, ficando um exemplar

arquivado na Pasta Anexa ao Livro de Atas e cujo teor se dão por integralmente reproduzidos

para todos os efeitos legais. É junto parecer do revisor oficial de contas, apresentado pela
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empresa de auditoria externa, MRG — Roberto, Graça & AssociadosSRoC, Lda. em cumprimento do

estabelecido na alínea e) do n.2 2 do artigo 772 da Lei n.2 73/2013, de 3 de setembro.

Assim e para efeitos do estabelecido no n.2 3 do artigo 76. da Lei n.2 73/2013, de 3 de

setembro, que sejam submetidos para apreciação da Assembleia Municipal.”

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

à Assembleia Municipal”.

B.12 — ESTÁDIO MUNICIPAL.

(515) -No final do ano de 2001, a câmara municipal instalou no campo D. Diogo Passanha

uma cobertura na bancada aí existente. Atualmente devida à pouca utilização daquele

equipamento, não se justifica a manutenção da mesma naquele espaço.

Assim, e depois do Sporting Clube Ferreirense ( entidade proprietária do recinto atrás

mencionado), ter demonstrado a sua anuência, a cobertura será retirada do local e instalada no

estádio municipal, o qual apresenta atualmente um espaço amplo sem elementos construtivos

que sirvam de abrigo principalmente em condições atmosféricas adversas.

Por isso, haverá que solicitar a uma empresa especializada, proposta para desmontar e

voltar a instalar a referida cobertura no novo local.

A Câmara depois de analisar deliberou por unanimidade o seguinte:” A câmara tomou

conhecimento. Devem ser dados os passos necessários para cumprir integralmente a conclusão

da obra, iniciado com a colocação da cobertura”.

B.13 - ALARGAMENTO DE HORÁRIO.

(516) -Foi presente à reunião de Câmara a informação externa n2 8618 de 19 de junho de

2019, a qual acompanha um requerimento de Singasons-Produções de Espetáculos, Unipessoal,

Lda., a solicitar alargamento de horário para a realização de um baile (arraial de Santos

Populares), na Rua MFA em Ferreira do Alentejo, no dia 23 de junho de 2019, das 2:00 h até às

4:00 h.

Tem pareceres favoráveis da União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros e

informação dos serviços municipais.

A Senhora Vereadora Maria José Efigénio, deferiu a pretensão dia 23 de junho de 2019.

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

B.14 — INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA EM CANHESTROS.

(517) -Foi presente à reunião uma informação (7967/2019) do Chefe da DUOP a informar o
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seguinte: A Altice MEO informa que vai instalar cabos de fibra ótica em Canhestros,

aproveitando as infraestruturas existentes. Os trabalhos serão realizados pela Empresa SUDTEL

Tecnologia SA, têm uma duração prevista de 6 semanas. Não haverá trabalhos no subsolo nem

instalação de postes.

Foi solicitada para o efeito uma declaração que se junta, para caso seja solicitado pelas

autoridades policiais, apresentar como a câmara municipal tem conhecimento dos referidos

trabalhos.

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

conhecimento”.

B.15 — APOIO SOCIAL. HABITAÇÃO.

(518) -Foi presente à reunião requerimento de Maria Domingas Figueira Panelas Simões,

residente em Ferreira do Alentejo, o qual segue os procedimentos previstos na alínea a) do

ponto 1, artigo 12 do Regulamento Municipal de Apoio Social.

Os serviços sociais informaram: Tendo em consideração o parecer técnico da DUOP e de

acordo com o n.9 2 do artigo 19 e o artigo 52 do Regulamento Municipal de Apoio Social, este

apoio pode assumir o fornecimento de projeto e isenção total ou parcial das despesas de

licenciamento, depois de deliberação de Câmara.

Sugere-se que a Câmara delibere, no sentido do fornecimento do projeto e isenção total das

despesas de licenciamento.

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

proposto”.

B.16 — CIMBAL.FEIRA DAS BIBLIOTECAS.

(519) -Foi presente à reunião a informação interna n2 4297/2019, de 17 de maio de 2019,

no âmbito do Aviso do Concurso (ALT 20-14-2016-03) do Regulamento específico no domínio

da “Sustentabilidade e da Eficiência no Uso dos Recursos”, a CIMBAL submeteu uma

candidatura, direcionada para as bibliotecas municipais do Baixo Alentejo, tendo a mesma sido

aprovada e consubstanciada no evento “Feira das Bibliotecas”.

Neste sentido, envia-se documento com a informação e deliberação com repartição de

encargos, pelos diferentes municípios, o qual solicita autorização para requerer o valor de

1.009,07€ a cada um dos municípios envolvidos.

A Câmara depois de analisar deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado após
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cabimento”.-

B.17 — DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO ESTADO.

(520) -Foi presente à reunião informação sobre património imobiliário sem utilização da

Administração direta ou indireta do Estado e remetido pelo Gabinete do Secretário de Estado

das Autarquias Locais. Esta informação vem no seguimento do previsto nos números 1 e 2, do

artigo 159 do Decreto- Lei n2 106/2018, de 29 de novembro e no seguimento das respostas dos

diversos organismos públicos que levou à elaboração de uma listagem que identifica os imóveis

nas condições previstas no artigo 22 do diploma atrás mencionado.

----Assim, porque a listagem pode não estar completa, solicita-se que o município, identifique

outros imóveis, que possam estar no âmbito da eventual transferência para o município.

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

conhecimento. Até agora não foram identificados imóveis nas condições apontadas. Remeter à

Assembleia Municipal”.

C. — PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Não houve.

D. - MINUTA DA ATA

Aprovada por unanimidade.

Não havendo mais assuntos a tratar e quando eram doze horas e tinta minutos, o Senhor

Presidente declarou encerrada a reunião.

E eu, 9À j, Chefe do Serviço Jurídico e Institucional, a redigi e

subscrevi.

O Presidente da Câmara,

Luís António Pita Ameixa
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