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ATA N°1 912019

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO
ALENTEJO

DIA 21 DE AGOSTO DE 2019

Presenças:

Presidente
Vereadores Maria José do O Efigénio (Vice-Presidente)

Ana Rute Beringel de Sousa
Paulo Fernando Marrafas Conde

Faltas:

Luís António Pita Ameixa
José Valente Rocha Guerra

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, a Senhora Vice-Presidente da Câmara, informou que os Senhores

Presidente e Vereador (Luís António Pita Ameixa e José Valente Rocha Guerra), estão em período de

gozo de férias, justificação esta aprovada por unanimidade. Em seguida deu-se início da reunião com a

Ordem de Trabalhos, que foi entregue antecipadamente a todos os membros da câmara, 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

B.1- Ata da reunião anterior (n218 de 2019);

B.2- Obras particulares;

B.3- Serviços nos cemitérios municipais e cremações;

B.4- Apoio a entidades e atividades diversas;

B.5- Alargamento de horário;

8.6- Apoio às freguesias;

8.7- Pagamento a prestações;

B.8- Jogos Aquáticos 2019;

B.9-Campanha da Cal;

C- Período de intervenção do público

D- Minuta da ata

A - ANTES DA ORDEM DO DIA

Ai - INFORMAÇÕES DOS PELOUROS

A Senhora Vice-Presidente, informou que o atual período de férias, dos trabalhadores é

coincidente com as festas realizadas um pouco por todo o concelho, as quais tem um apoio

determinante por parte dos serviços operacionais, o que dificulta em parte toda a ação dos serviços na

gestão do dia a dia.

Foi dado conhecimento da realização de análises à água do novo furo de Gasparões tendo sido

pesquisados vários pesticidas. A escolha dos pesticidas a pesquisar foi feita de acordo com a lista de

pesticidas que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, em articulação com a Agência Portuguesa

do Ambiente, fixa para a água destinada ao consumo humano. Também foi tida em consideração a
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listagem de pesticidas que a herdade do Sobrado, onde se encontra localizado o furo, nos informou ter

usado nos últimos 3 anos.

De acordo com informação dos serviços municipais os resultados analíticos demonstram que estes

pesticidas não estão presentes na água do novo furo de Gasparões e como tal esta água não apresenta

riscos para a saúde humana.

Pode ser consultado o boletim com os resultados das análises no site da CM.

Encontra-se em execução, pelos serviços da Divisão de Urbanismo e Obras Públicas, o projeto para

a conduta de ligação ao depósito, que inclui o sistema de bombagem e respetivas ligações elétricas. --

Faz também parte dos documentos anexos à presente ata, o relatório dos Serviços de Logística e

tráfego, o qual detalha o combustível consumido por viatura.

Foi apresentado relatório elaborado pela empresa que procedeu a trabalhos de conservação e

reparação no crematório. Descrevem-se as reparações efetuadas referindo-se a necessidade deste

equipamento ser sujeito a manutenções periódicas e também se identificaram outras anomalias que

terão que ser reparadas com brevidade. Será apresentado uma proposta de reparação.

Informou que esteve presente numa reunião na CIMBAL no dia 9 de agosto com os responsáveis

dos Gabinetes Técnicos Florestais Municipais, responsável da Autoridade Distrital da Proteção Civil e

o responsável distrital do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, cujo principal objetivo

foi dar a conhecer que o ALENTEJO 2020 abriu concurso ALT2O-14-2019-47, Proteção Contra Riscos de

Incêndios, no domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

O objetivo específico deste aviso consiste na promoção da conservação e proteção dos ativos

patrimoniais, enquanto instrumento de valorização dos fatores identitários associados à

competitividade dos territórios, designadamente através do reforço da sua segurança.

A CIMBAL irá apresentar uma candidatura conjunta sendo que a Câmara Municipal irá estudar o

assunto com vista à apresentação de ação a ser incluída, podendo ser considerada a ação “campanha

sensibilização e informação”, que consideramos importante.

Foi dado conhecimento da realização de uma pós-graduação no Instituto Politécnico de Beja para

capacitação de Técnicos Florestais.

----Referiu ainda que se encontra em curso, através dos serviços da Divisão Administrativa e Financeira,

Página 3 10

Ata n219/2019 da reunião ordinária da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo de 21/08/2019



processo de alteração orçamental necessária para fazer face a despesas em rúbricas

i nsuficientemente dotadas.

Referiu ainda que está em curso uma alteração orçamental, pois existe a necessidade de se fazer

transferências de rúbricas de umas para outras.

A Senhora Vereadora Ana Rute, começou por salientar a reunião que teve lugar na semana

passada, com as voluntárias do Centro de Recolha Oficial de Ferreira do Alentejo. A este propósito do

voluntariado, está a decorrer um trabalho com o Vereador José Guerra, para implementar normas de

funcionamento no seguimento da entrada em vigor do Regulamento sobre este matéria, pois haverá

que salvaguardar alguns aspetos, em particular naqueles que se referem à segurança.

Também se está a trabalhar na possibilidade de fotografar cada animal e sua identificação, tudo

para facilitar as situações que ocorrem no processo de adoção.

Sobre os “Jogos Aquáticos- 2019”, eles praticamente estão desenhados, aguarda-se no entanto,

uma resposta da câmara municipal de Aveiro, sobre o empréstimo de bicicletas aquáticas, também

conhecidas por “bacas”, as quais serão parte integrante de uma das provas a realizar.

A abertura de inscrições para os referidos jogos, terão o seu início no próximo dia 26 de agosto de

2019.

Sobre o pelouro da educação, está em curso a fase de preparação do ano letivo, com o lançamento

de alguns procedimentos, tais como aspetos inerentes com transportes, pessoal e cadernos de

atividades e que está a decorrer dentro do que é expetável neste momento.

A.2 — OUTROS ASSUNTOS

A Câmara tomou conhecimento do seguinte:

Primeiro-(663) — Foi presente à reunião um ofício do Instituto da Conservação da Natureza e das

Florestas sobre o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Ferreira do Alentejo que

vem solicitar alterações, quando este está aprovado e publicado em Diário da República, 2 Série n2

62, de 28 de março de 2019, na base de um parecer daquele Instituto (ref. 6472/2019/DCNF/DGOF,

6 de fevereiro de 2019.

Desta forma todo o Plano que agora está em vigor, cumpriu o que está determinado legalmente,

pelo é estranho que sejam solicitadas alterações posteriores à entrada em vigência do Plano. Assim,

através de e:mail datado de 13 de agosto de 2019, foi remetido a informação julgada esclarecedora

àquela entidade e que se aguarda a devida resposta.
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Segundo-(664)-A CIMBAL (Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo), remeteu documento

referente à abertura de concurso-ALT2O-14-2019-47- Proteção Contra Riscos de Incêndios no dmín

da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

Terceiro-(665)-Do Gabinete de Apoio do Ministro da Administração Interna, foi rececionado o

despacho do Ministro da Administração Interna que declara a situação de alerta nos termos dos artigos

8 e 99 da lei das Bases da Proteção Civil, entre as 23h e 59 do dia 8 de agosto e 23 e 59 do dia 21 de

agosto de 2019, no seguimento da situação de previsão de dificuldade no aprovisionamento ou na

distribuição de energia, nomeadamente combustíveis.

Quarto: - O Senhor Vereador Paulo Conde, solicitou se há alguma dificuldade para o inicio do ano

letivo, relativamente ao pessoal auxiliar.

A Senhora Vereadora Ana Rute, informou que no concelho de Ferreira do Alentejo, não se irá

registar qualquer dificuldade, até porque foram efetuados levantamentos das necessidades, e a

conclusão é que em determinados locais, estamos acima do rácio estipulado pelo Ministério da

Educação.

A.3 — RESUMO DE TESOURARIA

Foi apresentado o resumo diário de tesouraria do dia 20 de agosto de dois mil e dezanove, o qual

apresentava os seguintes saldos:

Orçamental: - três milhões, cento e dezanove mil, cento e um euro e quarenta e dois cêntimos.

No Orçamental: - cento e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta euros e oitenta e quatro

cêntimos.

A Câmara, tomou conhecimento.

B - ORDEM DO DIA

B.1 — ATA DA REUNIÃO ANTERIOR (N.18 DE 2019)

Tendo o texto da ata indicada em epígrafe sido previamente distribuída a todos os elementos da

Câmara, foi dispensada a sua leitura de harmonia com o disposto no n.2 1 do artigo 57Q do Anexo 1 à

Lei n.9 75/2013, de 12 de setembro.

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

— OBRAS PARTICULARES
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oram presentes à reunião de câmara, os seguintes processos de obras, os quais incluem pareceres

técnicos emitidos pela Divisão de Urbanismo e Obras Públicas:

(666) - Processo- L-ALT 6/2019- Requerente: Vanessa Margarida Freire de Lima referente à alteração

de habitação, sito na Rua Zeca Afonso, 34 em Ferreira do Alentejo. É solicitada a prorrogação de prazo

da Iicença(1).

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

com o parecer técnico”.

(667) - Processo- L-ALT 9/2019- Requerente: - Sociedade Agropecuária D&D, Lda., referente à

construção de armazém agrícola. É solicitada a aprovação do projeto de arquitetura para o prédio sito

na Herdade do Arrábido-Ferreira do Alentejo.

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

de arquitetura”.

A Câmara, tomou conhecimento dos despachos proferidos pela Senhora Vereadora Maria José

Efigénio, nos seguintes processos:

(668) - Processo- L-ACE- 2/2019-Construção de piscina. Condomínio da Azinheira, lote 22 em

Ferreira do Alentejo. Despacho em 5 de agosto de 2019-DEFERIDO;

(669) - Processo- L-ACE- 11/2019-Construção de habitação. EN 259-Lote 6-Loteamento do Nabor.

Despacho em 5 de agosto de 2019-DEFERIDO;

(670) - Processo- L-ALT- 9/2019-Alteração de habitação. Rua do Cotovelo, 2 em Alfundão. Despacho

em 5 de agosto de 2019-DEFERIDO;

(671) - Processo- L-EDI- 9/2019-Construção de habitação. Rua de Angola, 13 em Ferreira do

Alentejo. Despacho em 5 de agosto 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 n9 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.
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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:

(672 )- Agrupamento de Escuteiros de Ferreira do Alentejo.

(673) — Sociedade Filarmónica e Recreativa de Ferreira do Alentejo.

(674) — Associação Cultural Desportiva Recreativa de Canhestros.

(675) — Sporting Clube Figueirense.

(676) — Sporting Clube Ferreirense.

(677) — Câmara Municipal de Cuba.

(678) — Grupo Coral Etnográfico Misto Alma Alentejana.

(679) — Grupo Coral Etnográfico Misto Alma Alentejana.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: (672,673,678 e 679) —

“Ratifica do o despacho”.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: (674,675,676 e 677):”

Aprovado”.

Segundo: Da informação interna n2. 6893/2019, datada de 19 de agosto de 2019, do Serviço de

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

organizações, no período entre 4 de agosto a 18agosto do corrente.

(680) — Centro Paroquial de Odivelas à Piscina-Ferreira do Alentejo.

(681) - Centro Instrumental de Figueira dos Cavaleiros ao Torrão.

(682) — Grupo Coral Feminino Santa Margarida a Melides.

(683) — Banda da Sociedade Filarmónica de Ferreira do Alentejo a Peroguarda.
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---Câmara depois de analisa deliberou por unanimidade o seguinte: “Tomou conhecimento e

ratificou os despachos da Sr. Vereadora”.

Terceiro: - Foram ainda cedidos transportes às freguesias de:

(684) — Freguesia de Odivelas a Armação de Pera.

(685) — União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda para transporte à Piscina Descoberta de

Ferreira do Alentejo.

(686) — Freguesia de Figueira dos Cavaleiros para transporte à Piscina Descoberta de Ferreira do

Alentejo.

(687) — União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda para transporte à Piscina Descoberta de

Ferreira do Alentejo.

(688) — Freguesia de Figueira dos Cavaleiros para transporte à Piscina Descoberta de Ferreira do

Alentejo.

(689) — União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros para transporte a Canhestros.

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 HORÁRIOS.

Primeiro (690) - O Grupo Coral Etnográfico Misto Alma Alentejana, solicita autorização de

alargamento de horário das 2:00h às 4:00h, dos dias 17 e 18 de agosto de 2019, para a realização de

bailes integrados nas Festas de Verão em Honra de Santa Margarida. Tem licença emitida pela União de

Freguesias de Alfundão e Peroguarda e foi autorizado por despacho da Senhora Vereadora Maria José

Efigénio, de 12 de agosto de 2019.

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

Segundo-(691) -A União de Freguesia de Ferreira do Alentejo e Canhestros, solicita autorização de

alargamento de horário, de 15 a 18 de agosto e nos períodos compreendidos entre as 2:00 h e as 4:00

h, para a realização das tradicionais festas em Canhestros. Os serviços emitiram parecer favorável e a

Senhora Vereadora Maria José Efigénio autorizou em 7 de agosto de 2019.

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

B.6 — APOIO ÀS FREGUESIAS.

Foi presente à reunião de Câmara, um pedido de apoio às Freguesias, os qual depois de aprovado,

deverá ser enviado à Assembleia Municipal, cumprindo assim, o disposto na alínea j) do n21 do artigo
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2S, da Lei n275/2013, de 12 de setembro e cuja aprovação dos procedimentos a seguir, no apoio/is

freguesias, ocorreu na reunião ordinária n2 8, de 15 de dezembro de 2017, da Assembleia Municipa:--\

(692)-Da União de freguesias de Ferreira do Alentejo, entrada n2 10389 de 1 de agosto de 2019, a

solicitar apoio logístico- cartazes Feira das Tradições.

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

Assembleia Municipal “.

B.7 — PAGAMENTO A PRESTAÇÕES.

(693) -Foi presente à reunião de Câmara um pedido formulado por Maria Júlia Gomes Viegas, a qual

solicita o pagamento do recibo de água referente a junho de 2019, em 6 prestações mensais.

Os serviços emitiram informação no sentido de cumprimento do estipulado no regulamento

existente e em 8 de agosto de 2019, por despacho da Senhora Vereadora Maria José Efigénio, foi

deferida a pretensão.

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

B.8 — JOGOS AQUÁTICOS 2019.

(694) Através da informação interna n2 6276/2019, de 23 de julho, os Serviços de Equipamentos

Lúdicos e Práticas Desportivas, apresentaram a proposta que se segue, para atribuição de prémios aos

participantes dos jogos aquáticos 2019:

1 Prémio - 1 Prémio - Entrada para 5 pessoas no Slide Splash (162,00€)- 22Prémio-Cruzeiro 1

hora barragem Alqueva + almoço no restaurante panorâmico (não inclui bebidas) para 5 pessoas

(160,00€)-32 Prémio - Passeio barco Amieira Marina para 5 pessoas (90,00€).

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

B.9 -CAMPANHA DA CAL.

(695)- Foi presente à reunião de câmara, a seguinte informação do Senhor Presidente da Câmara:

Na sequência da reunião com a população de Aldeia de Ruins foi apurado que a campanha da cal para

melhorar o ambiente urbano da aldeia consistiria em disponibilizar este produto típico e tradicional

para mobilizar a população, numa ação de voluntariado, no sentido de promover a caição das casas.-

Esta atividade é uma tradição ancestral, em perda de uso, que importa preservar.

Assim, a câmara poderá proceder à aquisição e disponibilização da cal, segundo o apurado em

inquérito à população, realizado com a colaboração da junta de freguesia respetiva.
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-Em anexo vai a lista apurada. -

Assim, deve submeter-se à câmara, com a proposta de deliberação de desenvolver esta campanha

nos termos acima descritos.

Deve informar-se e envolver-se a junta de freguesia do que se deliberar e estabelecer um

calendário concreto de execução.

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

armazém para tratar. Enviar à Junta de Freguesia”.

C. — PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Não houve.

O. — MINUTA DA ATA

Aprovada por unanimidade.

Não havendo mais assuntos a tratar, e quando eram dezasseis horas e vinte cinco minutos, o Senhor

Presidente declarou encerrada a reunião.

E eu, A—- (?t4. lv. Chefe do Serviço Jurídico e Institucional, a redigi e

subscrevi.

A Vice- Presidente da Câmara,

Maria José do Ó Efigénio
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