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ATA N°2312019

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO
ALENTEJO

DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019

Presenças:

Presidente Luís António Pita Ameixa
Vereadores Maria José do O 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

Página 1 13

Ata ri23/2O19 da reunião ordinária da Câmara Municipa’ de Ferreira do Alentejo de 16/10/2019



Verificada a existência de quórum, deu-se início da reunião com a Ordem de Trabalhos, que foi

entregue antecipadamente a todos os membros da câmara, nos termos do n9.2 do artigo 539 da Lei n9.

75/2013, de 12 de setembro.

A- Antes da ordem do dia

Ai- Informações dos pelou ros;

A.2- Outros assuntos;

A.3- Resumo de tesouraria.

B- Ordem do dia

B.i- Ata da reunião anterior (n222 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- Empreitadas. Revisão de preços;

B.7- Alojamento Local;

B.8- Alienação de lote no Parque de Empresas. Hasta pública;

B.9- Rede Intermunicipal de Educação do Baixo Alentejo;

B.10- Parque de Exposições e Feiras. Revogação de Plano de Pormenor.

C- Período de intervenção do público

D- Minuta da ata

A — ANTES DA ORDEM DO DIA

A.1 - INFORMAÇÕES DOS PELOU ROS

O Senhor Presidente, informou que hoje está a ser instalado o ponto de carregamento para carros

elétricos, junto do jardim do ferrinho de engomar.

Foi recebido do Ministério da Justiça, a resposta ao ofício da câmara, sobre as obras realizadas, as

quais se mostraram insuficientes, no edifício do Palácio da Justiça em Ferreira do Alentejo. Em resposta

agora enviada, informam que foram concluídas as obras de uma 1 fase e está previsto para 2020, uma

outra intervenção, a qual obedece a um projeto, nomeadamente para substituição da cobertura e uma

reparação na fachada.

As lnfraestruturas de Portugal-IP, remeteram informação acerca das obras que tiveram inicio na

Estrada Nacional 383 ( entre Canhestros e Santa Margarida do Sado, no concelho de Ferreira do
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Alentejo). Assim, há alterações ao trânsito no local, cuja informação encontra-se colocada no local.

Dos serviços de administração direta, salienta-se as obras no cemitério em Canhestros(abertura

de campas e construção de pavimentos). Os serviços de eletricistas estiveram a cuidar da iluminação

colocada nos silos em Ferreira do Alentejo, para além da reparação no jardim do ferrinho de engomar,

em volta da Igreja Matriz e na Praça de Santa Maria Madalena, tendo sido detetado nesta última com

um problema que urge resolver, isto com recurso a empresa externa.

Foram também reparados os semáforos de Figueira dos Cavaleiros e a iluminação elétrica da escola

do 12 ciclo de Figueira dos Cavaleiros; para além idênticas reparações no Centro Cultural de Santa

Margarida do Sado.

Continuam os trabalhos de colocação de mesas de pic-pic na Fonte Nova e também na zona

Ribeirinha de Santa Margarida do Sado. Serão colocadas 2 ou 3 no jardim púbico. No parque de lazer

da barragem de Odivelas, também se afigura necessária instalar mais mesas destas.

Os carpinteiros deram o apoio necessário à instalação de equipamentos para a realização do

processo eleitoral. Refira-se que foi colocado, para o ato eleitoral, um piso no recinto de jogo do

Pavilhão de Desportos, o qual servirá para eventos diversos naquele equipamento, tornando-o mais

polivalente.

Os serralheiros estão a efetuar estruturas metálicas para arrecadações no estádio municipal e outra

para guardar o piso desmontável a utilizar no Pavilhão.

Foi referido ainda a execução de tampas na estrada dos Gasparões e os melhoramentos no campo

de futebol em Alfundão, com limpezas e marcação do terreno de jogo, para além de se estudar a

colocação de uma rede que poderá evitar a saída de bolas do recinto desportivo.

Ainda quanto aos os trabalhos dos serviços operacionais, foi salientado que decorrem as pinturas

no muro das escolas do 12 ciclo a que se segue a pintura do Posto de Turismo.

A Senhora Vereadora Maria José Efigénio efetuou uma abordagem à execução de diversas

empreitadas que se encontram em curso, nomeadamente a beneficiação das instalações sanitárias do

Parque de Lazer da barragem de Odivelas, a reparação de diversos arruamentos com recurso a massas

betuminosas ou execução de calçadas. Salientou que já se iniciou a obra de passagens para peões que

serão em calçada de duas cores, a colocação de pavimento tátil nos passeios anexos e prevendo-se

ainda a sobrelevação de algumas situadas juntos dos estabelecimentos escolares.
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Recomeçaram os trabalhos de instalação de contadores que estavam em falta no procedimento de

contratação que tinha sido interrompido. Nesta fase serão substituídos, e instalados novos, cerca de

250 contadores. Vai iniciar-se a empreitada de colocação de cobertura no crematório a instalar sobre

a cobertura em terraço e tem como objetivo eliminar as infiltração que se têm vindo a registar.

----Encontra-se em preparação o procedimento de empreitada de ampliação das lnfraestruturas do

Parque Empresarial, com a revisão e ajustamento do projeto nos termos previstos pela legislação em

vigor. Também decorrerem os procedimentos para execução das empreitadas das estruturas

cemiteriais, beneficiação de arruamentos em Ferreira do Alentejo entre outros. De referir que alguns

procedimentos de contratação pública têm ficado desertos o que obriga à repetição de todo o

processo, originando atrasos no início dos diversos contratos. No dia 25 do corrente mês irá decorrer

uma sessão da Assembleia Municipal onde será apresentado a segunda fase do estudo sobre a

qualidade do ar em Fortes, encomendado pela Câmara Municipal à Agência Portuguesa do Ambiente.

Recorda-se que este estudo surgiu na sequência das queixas apresentadas pela população sobre a

emissão de efluentes gasosos pela fábrica de bagaço.

A piscina coberta encontra-se encerrada devido a avaria da caldeira de aquecimento da água. Esta

apresenta anomalias que não têm sido de fácil resolução, face à idade do equipamento e porque a

manutenção não foi regular. O SAASR encontra-se em contato com empresa que está a tentar fazer a

reparação com eventual substituição de peças. Neste momento já se encontra aprovado o

financiamento de novo sistema de aquecimento da água e do ar no âmbito do projeto de Eficiência

Energética de Edifícios e Equipamentos e será elaborado procedimento de contratação pública com o

objetivo de executar a intervenção no período de encerramento da piscina no próximo ano.

Informou que participou na reunião da Assembleia da AMAGRA onde foram discutidas questões

de estratégia relacionadas com a Ambilital.

----Informou ainda que o serviço financeiro da DAM se encontra a trabalhar na preparação dos

documentos necessários à aprovação do orçamento para 2020.

----O Senhor Vereador José Guerra, apresentou alguns dados da atividade do Gabinete de Inserção

Profissional-GIP, bem como o apoio social de acessibilidades aos serviços de saúde e aos serviços

públicos em geral.

Os dados dos processos em curso da CPCJ-Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, também

explicados e que ficam em anexo à presente ata.
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4
Foi entregue um documento a apresentar no Conselho Local de Desenvolvimento Social de Ferre ra

do Alentejo.

A Senhora Vereadora Ana Rute, salientou que está em curso a entrega e instalação dos

equipamentos informáticos, pelos diversos estabelecimentos de ensino do concelho. Aproveitou-se

para fazer um levantamento sobre a qualidade do sinal de acesso à lnternet nos referidos

esta belecimentos.

No dia 4 de outubro de 2019, através do CROFA, foi assinalado o dia do animal, com algumas

iniciativas, em que haverá a salientar a parceria com a escola do 12 ciclo e pré-escolar no decurso da

parte da manhã. Decorreu uma campanha de recolha de donativos pela Santa Casa da Misericórdia

para o CROFA, cujo documento de aceitação será remetido à próxima reunião da câmara.

Hoje comemorou-se o dia da alimentação e a câmara juntou-se à iniciativa e esteve presente no

Agrupamento de Escolas.

A.2 — OUTROS ASSUNTOS

A Câmara tomou conhecimento do seguinte:

Primeiro-(819) — 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 27 de setembro de 2019.

Segundo: - O Senhor Vereador Paulo Conde, colocou algumas questões, como o fornecimento de

água à freguesia de Odivelas, a velocidade na Rua das Piscinas(Estrada de Ervidel) e o que se pode fazer

para atenuar este problemas e as dúvidas sobre uma obra no Bairro Nossa Senhora da Conceição, a

qual poderá destoar no que é a arquitetura do Bairro. Ainda sobre a situação dos canteiros na escola

de Figueira dos Cavaleiros que em tempo foi colocada a dúvida, sobre a responsabilidade de

manutenção espaço.

A estas questões, respondeu a Senhora Vereadora Maria José do Ó Efigénio, referindo que o

assunto de Odivelas está a ser estudado; isto porque o depósito não é automatizado, o que por vezes

a água ultrapassa os limites e não existe um sinal prévio que tal irá ocorrer. A pouca água existente

leva ao recurso ao transporte em camião, mas para que se possa ter as condições necessárias para um

transporte adequado, não só para o caso de Odivelas, como noutras situações que no futuro possam

ocorrer, há a necessidade da aquisição de um camião cisterna.

A velocidade da estrada das piscinas, começa pelo cuidado dos condutores em respeitar os limites
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previstos no Código da Estrada, mas na dificuldade que possa existir quando se tenta virar à esquerda(

acesso ao cemitério/tribunal) e no sentido inverso, haverá que ponderar qual a melhor solução.

A obra do Bairro Nossa Senhora da Conceição foi aprovada pela câmara municipal e na presença

do Chefe DUOP, foi novamente verificado o projeto, o qual não sai da linha arquitetónica existente.--

Sobre a responsabilidade dos canteiros da escola de Figueira dos Cavaleiros, a câmara dá apoio

técnico, mas a manutenção e a limpeza é da Junta de Freguesia, mas fica salvaguardada situações

pontuais que necessitem outro tipo de intervenção.

— RESUMO DE TESOURARIA

Foi apresentado o resumo diário de tesouraria do dia 15 de outubro de dois mil e dezanove, o qual

apresentava os seguintes saldos:

Orçamental: - três milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete euros e

quarenta e seis cêntimos

No Orçamental: - cento e setenta e sete mil e oitenta euros e sessenta e seis cêntimos.

A Câmara, tomou conhecimento.

8—ORDEM DO DIA

B.1 — ATA DA REUNIÃO ANTERIOR (N222 DE 2019)

Tendo o texto da ata indicada 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 572 do Anexo 1 à

Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro.

Em conformidade com o disposto no n.9 3 do artigo 34•Q 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 da ata n2 22, por não ter estado presente na referida reunião

E, não havendo retificações a fazer, foi a ata aprovada por unanimidade.

B.2 — OBRAS PARTICULARES

Foram presentes à reunião de câmara, os seguintes processos de obras, os quais incluem pareceres

técnicos emitidos pela Divisão de Urbanismo e Obras Públicas:

(820) - Processo- O-PHE-03/2019- Requerente: Ana Maria Morais, referente à propriedade

horizontal, Rua Michel Giacometti-Lote 3-Ferreira do Alentejo. É solicitada a aprovação da divisão do

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

melhorar a informação”.

(821) - Processo- L-EDI-17/2019- Requerente: Joaquim António Farião Aniceto, referente à

construção de garagem e arrumos, sito na Rua da Moeda em Canhestros. É solicitada a aprovação de

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”.

(822) - Processo- L-ACE 3/2019- Requerente: Fundação São Barnabé, referente a obra de arranjos

exteriores, sito na Rua Movimento das Forças Armadas-Ferreira do Alentejo. É solicitada a aprovação

do projeto de arquitetura e final.

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

(823) - Processo- L-ALT 12/2019- Requerente: Duarte José Espada, referente a alteração de

habitação, sito no Monte do Boizão-Aldeia de Ruins. É solicitada a aprovação do projeto de arquitetura.

A Câmara municipal depois de analisar deliberou por unanimidade o seguinte: “Ouvir nos termos

do Código do Procedimento Administrativo”.

(824) - Processo- L-EDI-13/2019- Requerente: Bosques Alegres, referente à construção de armazém

agrícola e equipamento de rega, sito nos Gasparões -Ferreira do Alentejo. É solicitada a aprovação do

projeto de arquitetura.

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

de arquitetura conforme parecer técnico”.

(825) - Processo- L-ALT-15/2019- Requerente: Aggrária Lagar Lda., referentes alterações de

escritórios, sito Parque Industrial do Penique- Odivelas. 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”.

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

Efigénio, nos seguintes processos:
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(826) - Processo- L-EDI-17/2018- Sociedade Agrícola do Cebolinha, Lda. Cebolinha, Aldeia de Ruins.

Despacho em 27 de setembro de 2019-DEFERIDO;

(827) - Processo- L-EDI-9/2019- Sociedade Agropecuária D &D Lda. Herdade do Arrábido. Despacho

em 27 de setembro de 2019-DEFERIDO;

(828) - Processo- L-ALT-14/2018- Alteração Telheiro-Arrumos. Rua Fernando Namora, Canhestros.

Despacho em 27 de setembro de 2019-DEFERIDO;

(829) - Processo- L-EDI-12/2018- Construção de habitação. Gasparões. Despacho em 27 de

setembro de 2019-DEFERIDO;

(830) — O Senhor António Neves Lopes, na sequência de trabalhos realizados na antiga Pousada

EVA, na Avenida General Humberto Delgado em Ferreira do Alentejo, propõe a utilização de

determinados matérias no muro envolvente ao espaço.

A DUOP emitiu parecer em 7 de outubro de 2019 que fica anexo aos documentos da presente ata.-

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

acordo com o proposto”.

B.3 — SERVIÇOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E CREMAÇÕES

Nos termos e para cumprimento do estipulado no n9 3 do art2 359 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 n2 8327/2019, de 15 de outubro 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

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 339

da Lei n975/2013, de 12 de setembro:
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Anexa-se a relação dos pedidos formulados e que fazem parte integrante da presente ata

solicitados pelas seguintes entidades:

(831 )- Casa do Povo de Ferreira do Alentejo;

(832) - Sporting Clube Ferre irense;

(833) - Sporting Clube Ferreirense;

(834) - Sporting Clube Ferreirense;

(835) - Sporting Clube Ferreirense;

(836) - Sporting Clube Ferreirense;

(837) - Moto Grupo de Ferreira do Alentejo;

(838) - Grupo Desportivo de Odivelas.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: (831,832,833,834 e 835)

“Ratificado o despacho”.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: (836,837,838):” Aprovado”. -

Segundo: Da informação interna n2. 8281/2019, datada de 14 de outubro de 2019, do Serviço de

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

organizações, no período entre 30 de setembro a 13 outubro do corrente.

(839) — SC Ferreirense-Benjamins, a Serpa;

(840) — SC Ferreirense-Juniores, a Serpa;

(841) — SC Ferreirense-Juniores, a Almodôvar;

(842) — Grupo Desportivo de Odivelas, a Quintos;

(843) — SC Ferreirense-Iniciados, a Beja;

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

conhecimento e ratificou os despachos da Sr. Vereadora”.

Terceiro: - Foi ainda cedido transporte à freguesia de:

(844) — Freguesia de Odivelas para transporte, a Troia /Setúbal.

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

ratificou o despacho da Sr. Vereadora e remeter à Assembleia Municipal”.

B.5 — 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 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”, a candidatura agora apresentada reúne as

condições para ser apoiada no âmbito do regulamento.

(845) -requerente: Perpétua Rosa de Sousa Mourata Janeiro;

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

B.6 — EMPREITADAS.REVISÃO DE PREÇOS

(846)-Foi presente à reunião da câmara municipal uma informação de 8 de outubro de 2019, dos

serviços técnicos da DUOP, referente à empreitada da ETAR de Ferreira do Alentejo e que se

transcreve: “ A presente informação descrimina o valor referente à revisão provisória de preços da

empreitada, de acordo com o especificado no art2 3822 do CCP, na sua redação aplicável, ou seja, na

redação em vigor à data do início do procedimento de formação do contrato da empreitada. O valor a

aprovar é de 22.889,30€”.

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

acordo com o parecer técnico (revisão de preços provisória)”.

B.7 - ALOJAMENTO LOCAL.

(847)-Foi presente à reunião da câmara, o processo de alojamento local, em nome de Monte das

Açoteias- Agro-Turísmo Lda. com sede no Monte das Açoteias-Poço do Álamo-Tavira, no seguimento

da vistoria ao prédio urbano sito na Rua Mestre de Avis, 29 e 29-A e Rua Machado dos Santos, n232,

em Ferreira do Alentejo.

Da vistoria ao local e em conformidade com a informação do Chefe DUOP, o edifício reúne

condições para a atividade pretendida e fixou-se em 3 o número de quartos e capacidade para 6

utentes.

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

parecer técnico”.
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B.8 — ALIENAÇÃO DE LOTE NO PARQUE DE EMPRESAS.HASTA PÚBLICA

(848) -Foi presente à reunião de Câmara a informação do Chefe de Serviço de Economia e

Estratégica do dia 5 de setembro de 2019 e com o seguinte teor: A empresa em nome individual ARTUR

JORGE VICENTE apresentou uma candidatura à aquisição do Lote N2 10 do Parque de Empresas com o

objetivo de ali construir as suas novas instalações e poder expandir a sua atividade. Para além do

formulário de candidatura, a empresa apresentou um estudo de viabilidade do projeto (em anexo).

Importa ainda sublinhar que a empresa se encontra em plena atividade estando instalada no interior

da malha urbana, na Rua Zeca Afonso, n2 27. Em anexo, segue igualmente o parecer técnico relativo à

candidatura e elaborado à luz do Regulamento do Parque. Caso seja aprovada superiormente a

alienação do lote deve seguir-se um procedimento de hasta pública à imagem do que tem acontecido

com alienações anteriores de lotes no Parque. Informa-se ainda que, para além do lote n.2 10 que

neste momento é objeto de proposta de aquisição restam, apenas, mais três lotes (7, 11 e 12). Como

os lotes 11 e 12 estão com restrições devido a um processo a decorrer na CCDR Alentejo, o único lote

efetivamente livre será o lote n2 7.

De acordo com o parecer técnico emitido, e que se anexa, a candidatura de ARTUR JORGE VICENTE

apresenta condições para que lhe seja atribuído o lote. A empresa obteve uma pontuação de 46 e de

acordo com os critérios previstos no Regulamento precisa de obter, apenas, uma pontuação igual ou

superior a 21 pontos para que a sua pretensão possa ser considerada.

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

abertura da hasta púbica e as normas”.

B.9— REDE INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO BAIXO ALENTEJO.

(849)- Foi presente à reunião a informação interna n 8270 de 11 de outubro de 2019 e que se

transcreve:” No âmbito da rede supra indicada, foi proposto pela CIMBAL submeter uma candidatura

à linha de financiamento P1. 10.1 com vista a diminuir o insucesso escolar nas escolas dos diferentes

agrupamentos que integram o distrito de Beja e a capacitar alunos, professores e direções dos

Agrupamentos escolares do distrito com as ferramentas necessárias para ultrapassar as dificuldades

educativas sentidas. Essa candidatura (vide anexo) integra 7 atividades:

1. plano estratégico de promoção do sucesso educativo;

2. criação de rede colaborativa no Baixo Alentejo;

3. promoção da cidadania e participação jovem;
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-4. promoção da Ciência e tecnologia; -

5. promoção do valor social e económico da educação;

6. integração e disseminação de metodologias inovadoras na aprendizagem da leitura;

7. integração e disseminação de metodologias inovadoras na aprendizagem da matemática.

No âmbito desta candidatura serão atualizadas as cartas educativas municipais, serão capacitados

professores, será promovida a participação juvenil, as viagens de estudo, a difusão da oferta

profissionalizante, a divulgação das empresas e centros de investigação científica por forma a combater

o insucesso escolar. Todos os municípios integrados na CIMBAL beneficiarão da candidatura e das

ações previstas apenas tendo que assegurar um encargo de 1500 euros anuais ao longo de 3 anos. Este

encargo deve ser previsto logo a partir de 2020 e totaliza um encargo global de 4500 euros.

Paralelamente a Câmara Municipal submeterá à mesma linha de financiamento a sua própria

candidatura à promoção do sucesso escolar que estará em estreita articulação com a supramunicipal”.

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

participação do município na candidatura com as condições da informação, bem como a carta de

parceria”.

B.10 —PARQUE DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS.REVOGAÇÃO DE PLANO DE PORMENOR.

(850) - Foi presente à reunião de câmara, uma informação interna do Chefe DUOP de 14 de outubro

de 2019, sobre a atualização do desenho da Unidade Operativa de Planeamento- Plano de Pormenor

do Parque de Exposições e Feiras de Ferreira do Alentejo. Assim, dado que importa clarificar os

procedimentos a tomar, foi solicitado parecer jurídico à CCDRA , o qual indica que a tramitação a

seguir deve ser a revogação do plano de pormenor, pois trata-se de uma competência exclusiva do

município, em face do previsto no artigo l27 do RJIGT( Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão

Territorial).

Pelo que o parecer dos serviços do município propõe que a Câmara Municipal deve deliberar a

revogação e remeter para a aprovação da Assembleia Municipal( artigo 9Q2 do RJIT) e posterior

publicação em Diário da República (2 Série).

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

acordo com o proposto e remeter à Assembleia Municipal”.

C. — PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Não houve público.
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- D. - MINUTA DAATA-

Aprovada por unanimidade.

Não havendo mais assuntos a tratar, e quando eram dezassete horas e quarenta e cinco minutos,

o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião.

E eu, Àzb Q00L Chefe do Serviço Jurídico e Institucional, a redigi e

subscrevi.
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