
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ALENTEJO

ATA N25/2019

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE JULHO DE 2019
SALA DE SESSÕES DO MUNICÍPIO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

MESA
Presidente: Romana Maria Martins Parreira Romão
Primeiro Secretário: Rui Filipe Fezes Páscoa

P5
José Jacinto Descalço Bilau, António Francisco Galvão Gomes, Ana Maria do Sacramento Torres Olho
Azul, Ana Isabel Lino Fialho, Palmira de Jesus Dias Brissos Pereira, Sara Isabel dos Santos Ramos, e, Rui
Edgar Ferreira da Costa.

CDU
João Luís Ferro do Rosário Fragoso, Maria de Lourdes Dias Fernandes Hespanhol, Hélder da Conceição
Esteves Carraça (em substituição de José João Lança Guerreiro) e, Francisco José Fialho Patrício (em
substituição de Maria Rosa Maurício Carvoeiras).

PRESIDENTES DE JUNTAS DE FREGUESIA OU SEUS SUBSTITUTOS LEGAIS
União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda: Carlos Manuel Bonito Raposo.
União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros: José João Cavaco.
Freguesia de Figueira dos Cavaleiros: Juvenália Isabel Guerreiro Salgado.
Freguesia de Odivelas: Rodrigo José Rego Raposo.

FALTAS
Segunda Secretária: Virgínia do Nascimento Duro Pereira Daniel Godinho

PSD
Sérgio Paulo Rodrigues Fernandes.

CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Luís António Pita Ameixa
Vereador: José Valente Rocha Guerra
Vereador: Paulo Fernando Marrafas Conde

FALTAS:

Vice-Presidente: Maria José do Ó Efigénio
Vereadora: Ana Rute Beringel de Sousa

HORA DE ABERTURA: 21:15 horas 1/6



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ALENTEJO

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, quando eram vinte e uma horas e

quinze minutos, após ter verificado as presenças e a existência de quórum, para o funcionamento

da sessão, deu inicio à mesma com a ordem de trabalhos atempadamente distribuída.

Considerando que a 2 Secretária, Virgínia do Nascimento Duro Pereira Daniel Godinho,

solicitou a justificação para a falta à presente sessão, para efeitos do estabelecido no n2 4 do artigo

42 do Regimento, cabe à Presidente da Assembleia, substituir a mesma, por um deputado municipal

e no caso: Hélder da Conceição Esteves Carraça.

A — PERÍODO DA “ORDEM DO DIA”

A.1-REVISÃO ORÇAMENTAL

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal informou que foi atempada mente

remetido a todos os membros a certidão da deliberação tomada na reunião da Câmara de 10 de

julho de 2019, relativamente à 3 Revisão Orçamental, em que, a Presidente da Assembleia

Municipal considerou oportuno, antes da aprovação por parte deste Órgão, esclarecimentos sobre

o conteúdo do documento enviado pela Câmara Municipal.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, explicitou que a 3 revisão orçamental deve-

se à necessidade de se verificar uma alteração ao mapa de pessoal, verificando-se a intenção de

se proceder a abertura de procedimento concursal para o lugar de coveiro. A referida revisão

também deve-se ao facto de se dar resposta ao reposicionamento remuneratório dos

trabalhadores, com efeitos a partir de um de janeiro do ano de dois mil dezanove e o reforço

para os anos seguintes dos objetivos do Plano Municipal para a inclusão da comunidade

migrante, que também implica uma revisão no orçamento. Em relação as transportes públicos,

todos os municípios acordaram transferir a competência para a Associação de Municípios.

A Assembleia Municipal deliberou aprovar a REVISÃO ORÇAMENTAL, por unanimidade,

com 16 votos a favor.
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A.2- COMPROMISSOS PLURIANUAIS

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal informou que foi atempada mente

remetido a todos os membros a certidão da deliberação tomada na reunião da Câmara de 10
de julho de 2019, relativamente aos Compromissos Plurianuais, em que, a Presidente da
Assembleia Municipal considerou oportuno, antes da aprovação por parte deste Órgão,

esclarecimentos sobre o conteúdo do documento enviado pela Câmara Municipal.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, explicita que no que concerne à limpeza dos

edifícios da Câmara existe uni contrato que termina em outubro deste ano. Pretende-se

atempadamente lançar o concurso para selecionar uma entidade para afetar o serviço inerente.

Para o efeito a abertura de procedimento relativo a compromissos plurianuais, cujas despesas

deem lugar a encargo orçamental em mais de que um ano económico, só pode ser efetivado

com a prévia autorização da Assembleia Municipal.

A Assembleia Municipal deliberou aprovar os COMPROMISSOS PLURIANUAIS, por unanimidade

com 16 votos a favor.

A.3- PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DE FERREIRA DO ALENTEJO

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal informou que foi

atempadamente remetido a todos os membros o Plano Estratégico de Desenvolvimento de

Ferreira do Alentejo. A Presidente da Assembleia Municipal considerou oportuno, o

esclarecimento sobre o documento enviado.

O Senhor Vereador José Guerra, apresentou sucintamente “O Plano Estratégico de
Desenvolvimento”, explicitando os objetivos gerais e principais políticas a desenvolver no

território, do ponto de vista do empreendedorismo, realçando os principais objetivos

estratégicos, que darão origem a seis projetos estruturantes.

O primeiro projeto estruturante denomina-se “Projeto Ferreiro do Alentejo — QuaIifica’

que tem como objetivo a valorização do território e requalificação das cidades. O referido

projeto tem como ações prioritárias, o Programa municipal de reabilitação urbana, a rede de

Agriparques urbanos, transporte coletivo flexível e acessibilidade digital, beneficiação da rede

viária e o Programa de sustentabilidade ambiental;

O segundo projeto estruturante denominado “Ferreiro do Alentejo Valorizo”, que tem

como objetivo a valorização das comunidades e do capital humano, incidindo as suas ações na

melhoria da qualidade de vida das populações, através do programa de responsabilidade social,

o plano de desenvolvimento social e gerações em rede e o sucesso escolar e oferta formativa;--
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O terceiro objetivo estruturante denominado “Ferreira do Alentejo Acolhe”, tem como

ponto forte a atração e fixação da população, incidindo a sua componente na vertente da

integração da população migrante, com condições mais favoráveis de habitação e serviços

coletivos;

O quarto objetivo estruturante denominado “Ferreira do Alentejo Agrihub’ cuja área de

ação incide na valorização e inovação no sector agro alimentar, do ponto de vista da

sustentabilidade ambiental;

O quinto objetivo estruturante denominado “Ferreiro do Alentejo convida’ cuja linha de

atuação incide na implementação de um plano de marketing territorial, promoção da

identidade local e valorização da albufeira de Odivelas. Em suma, é colocada a tónica no

turismo, lazer e promoção territorial.

Por fim, o sexto objetivo estruturante denominado “Ferreira do Alentejo em rede’ tem

como ação prioritária a cooperação territorial e institucional estratégica.

O Senhor Vereador José Guerra, refere que o Plano Estratégico de Desenvolvimento de

Ferreira do Alentejo, pretende aproveitar as oportunidades que se colocam no território, num

modelo de desenvolvimento, potenciando a multiplicação das iniciativas propostas.

O Senhor Deputado Municipal João Fragoso, referiu que deve ficar em ata, que o
documento acima identificado, que foi digitalizado e enviado está ilegível, propondo que todos
os elementos que compõem a Assembleia possuíssem assinatura digital, este método iria
facilitar o acesso aos documentos de forma mais precisa, evitando alguns constrangimentos.

O Senhor Deputado Municipal João Fragoso realçou a importância do Plano Estratégico
de Desenvolvimento de Ferreira do Alentejo e sugere que as pessoas devem ser mais
envolvidas.

Tendo em consideração o referido pelo Senhor Deputado Municipal João Fragoso, o

serviço responsável esclarece que muito embora os serviços atempadamente tenham enviado
os documentos e simultaneamente se tenham disponibilizado em entregar por outro meios os
documentos, nada foi solicitado. Sempre que é enviada alguma informação aos senhores
deputados, os serviços disponibilizam-se em colaborar e ceder a documentação necessária para
análise, estando essa informação escrita nos e-ma lis.

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.

No seguimento deste assunto, o Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal,

Rui Páscoa, refere as condições de higiene em que se encontram as ruas de Ferreira do
Alentejo. As ruas não são varridas, existem ervas, o espaço onde estão os contentores do lixo
estão sujos e não existem espaços verdes.
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal, explica que a Câmara está a desenvolver uma
campanha de sensibilização, por causa dos dejetos caninos. Em relação aos contentores do lixo,
é certo que as pessoas colocam os monos ao lado dos contentores do lixo, quando recolhidos
aquele espaço fica muito sujo, a empresa responsável pela limpeza deve varrer e limpar, neste
momento está a ser feita uma ação de lavagem dos contentores.

No que concerne aos espaços verdes, o Senhor Presidente da Câmara, informa que existe
um plano para aquisição de plantas, flores e relva.

A Senhora Deputada Lourdes Hespanhol, salientou que a limpeza é inexistente e nada
eficaz.

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, referiu que as mentalidades
devem mudar e a questão do civismo e respeito deveria existir.

B. — PERÍODO DE “INTERVENCÃO DO PÚBLICO”

A Senhora Deputada Lourdes Hespanhol, deseja intervir na qualidade de público pedindo a

palavra. Questiona sobre as condições em que se encontra o cemitério e a quem compete a função

de o manter, será a empresa ou os funcionários da autarquia? A Senhora Deputada Municipal

também mostra o seu desagrado no que se refere à limpeza das ruas, que é manifestamente

inexistente.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, esclarece que o roseiral do cemitério municipal

deve ser mantido pela empresa destacada para esse efeito, mas que é certo que não tem estado a

cumprir a sua função, tendo já sido aplicado por parte da Câmara uma multa à mesma. No que

concerne à limpeza das ruas, por parte da empresa estão a ser reunidos mais esforços para cumprir

dignamente com a limpeza, o jardim público e o parque de lazer da Fonte Nova, são da

responsabilidade da Câmara, estando os espaços nas devidas condições.

C.-MINUTADAATA

Para efeitos de execução das deliberações, tomadas na reunião desta Assembleia Municipal,

procedeu-se à votação da minuta da ata.
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A Assembleia Municipal deliberou aprovar por unanimidade.

ENCERRAMENTO

Não havendo mais assuntos a tratar a Senhora Presidente da Mesa quando eram 22:37

horas deu por encerrada a sessão.

E eu, Sónia Maria Martins Amaral, em substituição do Chefe de Serviços do Serviço Jurídico

e Institucional, para o efeito designada, redigi e subscrevi esta minuta que vai ser assinada pela

Presidente da Assembleia Municipal.

A Presidente da Assembleia,

Roma

•

•f•_
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