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ATA N°5/2020
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO
ALENTEJO
DIA 4 DE MARÇO DE 2020

Presenças:
Presidente
Vereadores

Luís António Pita Ameixa
Maria José do Ó Efigénio (Vice-Presidente)
José Valente Rocha Guerra
Ana Rute Beringel de Sousa
Paulo Fernando Marrafas Conde

Faltas: Não houve

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, deu início à 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 (n24 de 2020);
B.2- Edificação e urbanização;
B.3- Serviços nos cemitérios municipais e cremações;
B.4- Apoio a entidades e atividades diversas;
B.5- Apoio às freguesias;
B.6- Candidatura a cultura como meio de integração social;
B.7- Isenção de taxas;
B.8- Deliberações ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Social;
B.9- CIMBAL-Parecer prévio da Autoridade de Transportes;
B.10- Prolongamento de horário;
B.11- Processo disciplinar 1/2020;
B.12- Interrupção temporária da via pública;
B.13-Beneficiação da Piscina Descoberta;
B.14-Gestão de despesas com pessoal;
B.15-Procedimentos concursais de pessoal.
C- Período de intervenção do público
D- Minuta da ata
A

-

A.1

ANTES DA ORDEM DO DIA
—

INFORMAÇÕES DOS PELOUROS

O Senhor Presidente, sobre os serviços de administração direta, salientou que os

canalizadores, estiveram em diversas obras de manutenção e conservação, em particular no
edifício da escola secundária e na reparação de roturas no concelho.
Os pintores terminaram o trabalho nos estaleiros municipais e iniciaram as pinturas no lago do
Jardim Público, como a zona do furo e traseiras do bar. Os asfaltadores em serviço no caminho
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municipal 1029 (Peroguarda/Beringel), na pintura de bandas cromáticas para redução de
velocidade.
Os pedreiros continuaram na preparação de campas nos cemitérios e limpeza de algeroz,
enquanto os carpinteiros com trabalho no Parque de Lazer da Fonte Nova ( reparação de bancos e
casa de apoio ao serviço de jardinagem).
Os serralheiros concluíram a rampa da casa mortuária exterior em Ferreira do Alentejo, para
além do portão no Centro Cultural de Odivelas, espaço para separação de público e os balneários
desportivos.
Relativamente aos serviços de cultura, há a salientar a comemoração do dia do município e o
dia internacional da mulher. No primeiro caso, temos dois momentos que importa vincar, isto é:
no dia 5, o concurso de pesca no rio sado, organizado com a União de freguesias de Ferreira do
Alentejo e Canhestros; um passeio de bicicleta de iniciativa do Velo Clube os Leões de Ferreira do
Alentejo e depois, o ponto alto, às 16:00 horas na Praça Comendador Infante Passanha, uma
homenagem a todas as associações do concelho, como reconhecimento pelo seu papel
fundamental no desenvolvimento da nossa terra. Todas apresentam a sua bandeira ou estandarte
e será prestada a devida homenagem.
No dia 7 de março em Faro, terá lugar o encontro entre os naturais do concelho que residem
no Algarve; esta iniciativa conta com a presença de muitos que se deslocam nos 4 autocarros
colocados à disposição, para este convívio que conta com espetáculo musical e uma mega açorda.
Terá lugar visita guiada ao centro histórico daquela cidade algarvia. Esta é uma homenagem
que tem a colaboração das juntas de freguesia do concelho e da câmara municipal de Faro. No
local também haverá uma mostra de produtos do concelho.
No dia 8 de março, tem lugar a abertura de uma exposição de mulheres que tiveram cancro, a
que se segue uma pequena festa, alusiva ao dia da mulher.
A concluir, foi dado a conhecer que entrou em funções a Eng. Elsa Rodrigues nomeada, em
comissão de serviço, coordenadora municipal de proteção civil Coordenação da Proteção Civil
Municipal.
O Senhora Vereadora Maria José, deu a conhecer algumas obras em curso, nomeadamente,

o início dos trabalhos do muro do terminal rodoviário, Universidade Popular, trabalhos de
construção de estrutura cemiteriais, para além de previsão para no inicio da próxima semana a
retirada da pala do antigo campo de futebol, para o estádio municipal. Também a cobertura do
P
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anfiteatro do jardim, está praticamente concluída na fábrica e depois será transportada e colocada,
o que deverá ocorrer até ao final do presente mês.
Em curso está a colocação de passadeiras, para além da pavimentação de algumas zonas viárias
que se encontram num estado a exigir a sua intervenção.
Foi hoje assinado o contrato de beneficiação e remodelação do parque de estacionamento
junto do salão de festas, para além da pintura do edifício municipal da Rua Matos Sousa, cujos
trabalhos foram adjudicados.
Foi apresentado um relatório das principais atividades da Divisão de Administração Municipal,
o qual mereceu algumas referências e o mesmo fica junto dos documentos da presente ata.
Uma referência para os serviços da Divisão de Urbanismo e Obras Públicas, que está a dar apoio
às freguesias, na execução de alguns projetos, nomeadamente de beneficiação das suas sedes,
como também nos procedimentos a desenvolver de Contratação Pública, nomeadamente a
integração no júri dos respetivos processos.
Está concluído o estudo prévio da obra de beneficiação da Rua Infante D.Henriques em Ferreira
do Alentejo; o processo de contratação pública para a construção da conduta dos Gasparões,
voltou a ficar deserto.
No que respeita à visita agendada a Espanha para ver o que está a serfeito, para retirar os bons
exemplos seguidos que resultam da instalação de fábricas de bagaço, situação também existente
naquele país, não será possível levar a efeito, em face ao que está em curso, resultado do COVID
19, onde há necessidade de muitas precauções. Assim, tal visita foi adiada, mas logo que possível
será efetuada, isto porque é também um tema que nos preocupa e que é uma prioridade.
O Senhor Vereador José Guerra, informou que esteve com o Senhor Presidente, numa reunião
em Beja, com o SEF-Serviços de Estrangeiros e Fronteiras e a ACT-Autoridade para as Condições do
Trabalho, em virtude da nova realidade do nosso concelho e na região. Com a chegada de muitos
migrantes, cada vez mais as condições de alojamento é uma preocupação, pois a regulamentação
existente, não contempla esta situação, pelo que haverá que ser encontradas soluções.
Para além da reunião, neste momento estamos num processo de fase de conceção do plano
municipal para os imigrantes, no âmbito do qual, tem ocorrido várias reuniões, para ouvir alguns
deles, para a construção do referido plano.
Teve lugar em Faro, no passado dia 20 de fevereiro, uma reunião da Associação dos Municípios
da Rota EN-2, na qual foi efetuado o ponto da situação das diversas atividades desenvolvidas.
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Existe um financiamento em curso, nomeadamente para sinalização da Estrada Nacional-2 que
este ano faz 75 anos. Vai ser disponibilizado um elemento simbólico para implantar em cada
concelho.
Na Próxima semana, irá ocorrer uma reunião da CIMBAL, a qual terá lugar no Ninho de
Empresas em Ferreira do Alentejo. Depois segue-se uma outra com a câmara municipal de
Grândola, junto de Santa Margarida do Sado, com o objetivo de discutir a promoção e a valorização
do Rio Sado. O projeto dos pesqueiros é comum aos dois lados e a implementação do percurso
pedestre, também terá o seu impacto nos dois concelhos.
A Senhora Vereadora Ana Rute, começou por referir a realização do torneio de futebol jovens
promessas, o qual vai decorrer dia 8 de março, no estádio municipal, cujo programa fica anexo aos
documentos da presente ata.
Ainda no âmbito do pelouro do desporto, está em curso a preparação do programa dos
próximos jogos desportivos e como já anteriormente foi referido, a modalidade “Boccia” é a grande
novidade.
Na parte da educação e em face das novas competências no Agrupamento de Escolas, foi
promovida uma reunião conjuntamente com a Vereadora Maria José, Chefe de Divisão DAM e DC,
na qual foram analisadas e esclarecidas algumas dúvidas, nomeadamente no que respeita aos
contratos existentes.
Relativamente ao Plano Estratégico Educativo Municipal, foi recebido o relatório intermédio,
produzido pela Universidade Nova, o qual vai ser analisado.
Está-se a trabalhar no boletim informativo escolar, cuja distribuição está prevista ter lugar no
decurso do mês de março.
No próximo dia 6, os serviços de educação vão estar presentes numa reunião, com a professora
Madalena Salgado, cujo objetivo é a preparação de um seminário ESCXEL.
A.2

—

OUTROS ASSUNTOS

A Câmara tomou conhecimento do seguinte:
Primeiro-(173)

—

Foram remetidas as certidões das deliberações da assembleia municipal da

sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2020.
Segundo- O Senhor Vereador Paulo Conde, não quer deixar passar que constatou que a

empresa de limpeza das ruas, anda mais empenhado. Certamente será o reflexo, da comunicação
da multa contratual aplicada.
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Colocou uma questão sobre os 3 dias de férias que não estão a ser gozados pelos trabalhadores
da autarquia, ao invés de outros, cujas câmaras tem acordos coletivos de trabalho, com tal
previsão. Questionou se faz sentido, uns ter e outos não.
A Senhora Vereadora Maria José, informou que a câmara municipal não tem qualquer acordo
com as entidades sindicais sobre esta matéria.
O Senhor Presidente, disse que vai verificar esta situação.
A.3

RESUMO DE TESOURARIA

—

Foi apresentado o resumo diário de tesouraria do dia 3 de março de dois mil e vinte, o qual
a prese ntava os seguintes saldos:
Orçamental:

-

Três milhões, seiscentos e noventa e nove mil, cento e setenta e um euros e

oite nta cêntimos.
Não Orçamental: cento e noventa e sete mil, novecentos e vinte e nove euros e setenta e sete
-

cêntimos.
A Câmara, tomou conhecimento.
B

—

B.1

ORDEM DO DIA
—

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR (N94 DE 2020)

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 57. do
Anexo 1 à Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro.
E, não havendo retificações a fazer, foi a mesma aprovada por unanimidade.
B.2

—

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Foram presentes à reunião de câmara, os seguintes processos de obras, os quais incluem
pareceres técnicos emitidos pela Divisão de Urbanismo e Obras Públicas:
(174)

—

Processo- 0-DES 1/2020- Requerente: Cabeça de casal-Francisco António M .Valadão

Barreira, referente à Certidão de Destaque, nas Pincanheiras em Ferreira do Alentejo.

É solicitada

a aprovação de operação de destaque.
A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado de
acordo com o parecer técnico”.
(175)

—

Processo- L-EDI 25/2017- Requerente: Andreia Cristina Fialho Redondo, referente ao

projeto de arquitetura para a construção de habitação, na Rua Pública em Figueira dos Cavaleiros.
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A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado o
projeto de arquitetura de acordo com o parecer técnico”.
(176)

—

Processo- A-lES 1/2020- Requerente: NOS- Comunicações SA, referente à autorização

para instalações de infraestruturas sito na Herdade do vale da rosa.

É

solicitada a aprovação do

projeto de arquitetura.
A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado
conforme proposto”.
A Câmara, tomou conhecimento dos despachos proferidos pela Senhora Vereadora Maria José
Efigénio, nos seguintes processos:
(177)

-

Processo- L-EDI-15/2019- Isabel Alexandre de Morais 5. Pontes Brito Lança, obra na

Herdade da Zurreira-Peroguarda. Despacho em 14 de fevereiro de 2020-DEFERIDO.
(178)

-

Processo- L-EDI-20/2019- Falquimica Unipessoal Lda., obra no Parque Industrial lote 2

em Ferreira do Alentejo. Despacho em 14 de fevereiro de 2020-DEFERIDO.
(179)

-

Em face da degradação do imóvel em Odivelas, na Travessa da CAL, ocorreu uma vistoria

ao local no dia vinte e um de janeiro de 2020. Um dos proprietários esteve presente e explicou que
está em curso um processo judicial, pelo que só pode intervir, quando o processo estiver concluído.
Anexa-se o respetivo auto que resultou da vistoria.
A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Notificar os
proprietá rios para a execução da obra recomendada no auto de vistoria”.
B.3

—

SERVIÇOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E CREMAÇÕES

Nos termos e para cumprimento do estipulado no n2 3 do art 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 n2 1910/2020, de 3 de março de 2020.
Fica uma cópia da relação arquivada na pasta de documentos anexo à ata.
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificar os despachos”.
B.4

—

APOIO A ENTIDADES E ATIVIDADES DIVERSAS

P
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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 n91 artigo 339 da Lei n975/2013, de 12 de setembro:
Anexam-se os pedidos formulado e que fazem parte integrante da presente ata e solicitado
pelas seguintes entidades:
(180)— Grupo Coral Feminino Rosas de março;
(181)
(182)
(183)
(184)
(185)
(186)
(187)
(188)
(189)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Grupo Coral Feminino Margaridas de maio;
Grupo Coral Feminino Margaridas de maio;
Casa do Povo de Ferreira do Alentejo;
Liga Portuguesa contra o cancro-Projeto um dia pela vida;
Associação de Futebol de Beja;
Centro Paroquial e Social de Odivelas;
Fundana-Associação de Pais e Jovens de Alfundão;
Funda na-Associação de Pais e Jovens de Alfundão;
Câmara Municipal de Cuba;

(190)—Sporting Clube Ferreirense;
(191)—Sporting Clube Ferreirense;
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: (180, 181, 182, 184, 185,
188,189,190 e 191)” Ratificado”.
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: (183)” Deferido”.
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: (186)
conforme proposto pela Senhora Vereadora (ponto 20)” e (187)

-

-

“Aprovado

“Aprovado conforme proposto

pela Senhora Vereadora (ponto 40)”.
Segundo: Da informação interna n2. 1915/2020, datada de 3 de março de 2020, do Serviço de
Logística e Tráfego, dando conhecimento da relação de cedência de viaturas às coletividades e
outras organizações, no período entre 17 de fevereiro de 2020 a 1 de março de 2020.
(192)

—

Escuteiros de Ferreira do Alentejo, a Beja;
P
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-(193)
(194)
(195)
(196)
(197)
(198)

—

—

—

—

—

—

(199)

—

(200)

—

(201)

—

SC Ferreirense-Juniores, a Moura;

-

SC Ferreirense-Juvenis, a Moura;
SC Ferreirense-Iniciados, a Boavista dos Pinheiros;
Escuteiros de Ferreira do Alentejo, a Beja;
SC Ferreirense-Benjamim A, a Vidigueira;
SC Ferreirense-Benjamim B, a Bela;
SC Ferreirense-Juniores, a Pias;
Grupo Desportivo de Odivelas, a Beringel;
SC Figueirense, a Quintos;

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Tomou conhecimento e
ratificou os despachos da Sr. Vereadora”.
(202)

—

União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros, para transporte de

Canhestros, Aldeia de Ruins e Olhas, Aldeia do Rouquenho e Gasparões, Fortes a Ferreira do
Alentejo (participação no carnaval em Ferreira do Alentejo).
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

—

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 n21 do artigo 252, da Lei n275/2013, de 12 de setembro e cuja aprovação dos procedimentos a
seguir, no apoio às freguesias, teve lugar na reunião ordinária n2 8, de 15 de dezembro de 2017, da
Assembleia Municipal:
Primeiro-(203)-Da Freguesia de Figueira dos Cavaleiros, entrada n2 14903 de 20 de novembro
de 2019, a solicitar a elaboração de cartaz para festa de natal

.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificado e remeter à
Assembleia Municipal”.
Segundo-(204) -Da Freguesia de Figueira dos Cavaleiros, entrada n2 15427 de 3 de dezembro

de 2019, a solicitar a elaboração de cartaz para caminhada de natal.
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificado e remeter à
Assembleia Municipal”.
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Terceiro-(205) -Da Freguesia de Figueira dos Cavaleiros, entrada n2 1741 de 7 de fevereiro de
2020, a solicitar a elaboração de cartaz para baile de carnaval.
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificado e remeter à
Assembleia Municipal”.
Quarto-(206) -Da Freguesia de Figueira dos Cavaleiros, entrada n2 2330 de 18 de fevereiro de
2020, a solicitar a elaboração de cartaz para o dia internacional da mulher.
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificado e remeter à
Assem ble ia Municipal”.
União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda, entrada n2 2509 de 20 de

Quinto-(207) -Da

fevereiro de 2020, a solicitar apoio logístico para a Feira Quinhentista.
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Deferido e remeter à
Assembleia Municipal”.
Sexto-(208) -Da

União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda, entrada nQ 2324 de 18 de

fevereiro de 2020, a solicitar apoio logístico para a Feira Quinhentista (atividades do museu) e
cartazes

.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Deferido e remeter à
Assembleia Municipal”.
B.6

-

CANDIDATURA A CULTURA COMO MEIO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.

(209)-Foi presente à reunião de câmara a informação interna n2 1767 de 26 de fevereiro de
2020, do Serviço de Economia e Estratégica e que se transcreve: “De acordo com orientação
superior foi elaborada a candidatura FERREIRA DO ALENTEJO-A CULTURA COMO MEIO DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL, relativamente ao aviso ALT2O-30-2019-43, Eixo Prioritário 6, Coesão Social
e Inclusão, Prioridade de Investimento 01 “Inclusão ativa, incluindo com vista à promoção da
igualdade de oportunidades e da participação ativa e a melhoria da empregabilidade, Objetivo
Específico 09, Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer discriminação.
Composta por 4 ações: Produção de Documentários “Resgate de Memórias”; Oficina de Artes
Tradicionais; Apresentação PúbIica-1 mostra de produção audiovisual e artes tradicionais do
concelho de Ferreira do Alentejo e Edição de Livro com valência audiovisual “Resgate de Memórias
e Saber”, com o objetivo de combater a exclusão social da população cultural desfavorecida,
seniores e jovens, através da produção audiovisual e o Design, sendo esta a linha de orientação
para as ações inseridas na operação. Os Recursos Humanos a afetar à operação são: Prestação de
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Serviços

-

Profissional de Fotografia/vídeo; Profissional(ais) de Artes Tradicionais e Profissional de

Design. Técnicos da CMFA: 1 Técnico de Gestão Geral do Projeto (afeto a 20%), 1 Assistente Técnico
(afeto a 25%) e 1 Técnico Superior (afeto a 20%).
Com um investimento e valor máximo elegível de 116.680,01 EUR (valor atribuído ao município
na ITI) e uma taxa de financiamento de 85%, a candidatura terá execução física e financeira nos
anos de 2020 a 2022.
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificado”.
B.7 —ISENÇÃO DE TAXAS.

(210)-Foi presente à reunião de Câmara, um pedido para a realização de três caminhadas,
apresentada pela Comissão responsável do projeto “um dia pela vida” da Liga Portuguesa Contra o
Cancro, a solicitar isenção de taxas, para os eventos de 16 de fevereiro em Alfundão, 23 de fevereiro
em Ferreira do Alentejo e dia 1 de março em Peroguarda.
O pedido foi deferido pela Sr Vereadora Ana Rute em 13 de fevereiro de 2020, após consulta
aos serviços que emitiram parecer favorável.
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificado”.
B.8

—

DELIBERAÇÕES AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL

No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio Social, alínea b) do n.2 1 do artigo 12, seguem
em anexo 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 transporte.
Tendo em conta o disposto no ponto 4 do artigo 22 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., podem ser apoiados todos os cidadãos com 65 ou mais anos ou
aposentados e os cidadãos portadores de deficiência”. As candidaturas reúnem as condições para
serem apoiadas no âmbito do regulamento.
Primeiro-(211) Requerente: -Leotina Maria dos Santos Espada, residente em Fortes
-

Segundo-(212) Requerente: -João das Dores Lança, residente em Santa Margarida do Sado;
-

Terceiro-(213)

-

Requerente: -Custódia da Conceição Mata Lança, residente em Santa

Margarida do Sad o;
Quarto-(214)

-

Requerente: -Teresa Montes Salgado Raposo, residente em Odivelas;
Requerente: -Celeste de Brito Ribeiro, residente em Aldeia do Rouquenho;

Quinto-(215)

-

Sexto-(216)

Requerente: -José Manuel Rosa Raposo, residente em Odivelas;

-

-
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F.

Sétimo-(217)
Oitavo-(218)
Nono-(219)

Requerente: -Maria de Loures Costa dos Santos, residente em Canhestros;

-

-

-

Décimo-(220)

Requerente: -António Pereira dos Santos, residente em Canhestros;

Requerente: -Ana Adelina Conceição Rosa, residente em Aldeia do Rouquenho;
-

Requerente: -João Luís Fialho Rodrigues, residente em Aldeia do Rouquenho;

Décimo primeiro-(221)

-

-

Requerente: -Leonor da Assunção Gonçalves Pereira, residente em

Aldeia de Ruins;
Décimo segundo-(222)

-

Requerente: -Duarte Francisco Rodrigues dos Reis, residente em

Figueira dos Cavaleiros;
Décimo terceiro-(223)

-

Requerente: -Isaura Maria Rosa Tomaz, residente em Santa Margarida

do Sado;
Décimo quarto-(224)

-

Requerente: -Joaquim Fialho Zabumba, residente em Santa Margarida

do Sado;
Décimo quinto-(225)

-

Requerente: -António Inácio Pereira do

Ó,

residente em Ferreira do

Requerente: Inácia Pereira Gonçalves do

Ó,

residente em Ferreira do

Ale ntejo;
Décimo sexto-(226)

-

Ale ntejo;
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Deferido”.
Décimo sétimo (227) A requerimento de Maria Isabel Correia Almeida, foi solicitado o reforço
-

da verba, para a ampliação de habitação, na Rua Dr. António Sardinha em Ferreira do Alentejo.
Anexa-se o parecer dos serviços da DUOP e da Chefe da DS, este último que se transcreve “A
11/07/2019, foi aprovada a atribuição de 12.860€, por parte do vereador do pelouro, ratificado em
Câmara a 24/07/2019. No decorrer das obras foi solicitado um adiantamento, por parte da
requerente, no valor de 4.350,00€, aprovado a 30/07/2019 pelo presidente e ratificado em câmara
a 19/09/2019 (ver entrada n.2 10289/2019). No dia 20 de novembro de 2019, foi acionado o SMPC,
para uma ocorrência na habitação em causa, onde foi possível constatar que habitação ficou
completamente inundada, não havendo condições mínimas de segurança para que a família ali
permanecesse, pelo que se procedeu ao alojamento numa habitação do município (ver informação
n. 29581/2019). A 4 de Dezembro de 2019 a requerente, através da entrada n.2 15456/2019,
informou que o empreiteiro abandonou a obra deixando graves deficiências na mesma. Desde esta
altura a requerente não conseguiu encontrar um empreiteiro para conclusão da obra, atualmente
o empreiteiro António Carlos Martins Vaz apresenta um orçamento para conclusão das obras, o
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qual foi alvo de parecer técnico. Perante esta situação e dado o facto de neste momento a verba
existente para a realização das obras essenciais em termos de habitabilidade, ser de 8.510,00€,
existe a necessidade de um reforço de verba de 2.363.90 €

,

segundo o parecer técnico ao

orçamento, com vista à execução dos trabalhos para a conclusão da obra, que se encontra
maca bada, por abandono do a nterior em preiteiro.
Informo que o Regulamento Municipal de Apoio Social, no n.2 3 do artigo 12, refere que, “Em
situações excecionais, mediante parecer técnico fundamentado, o valor previsto no ponto anterior
pode ser superior, sempre que não for possível realizar as obras consideradas prioritárias por valor
igual ou inferior a 10.000,00

€.“

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado após
cabimento”.
B.9

—

CIMBAL-PARECER PRÉVIO DA AUTORIDADE DE TRANSPORTE.

(228)

—

Através da entrada n2 2148/2020 de 14 de fevereiro de 2020, no âmbito do

procedimento concursal, com publicidade internacional, designado por “Concurso Publico para a
Exploração de Serviço Público de Transportes de Passageiros” a CIMBAL enviou o parecer prévio
favorável, emitido pela Autoridade de Transportes-AMT.
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Tomou conhecimento”.
B.10
(229)

—

—

-

PROLONGAM ENTO DE HORÁRIO.

Foi remetida a informação externa n2 2499/2020 de 20 de fevereiro do corrente, a qual

anexa o pedido da União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros, para autorização de
prolongamento de horário entre as 2 horas até às 4 horas do dia 23 de fevereiro de 2020, na
sequência da realização de um baile de máscaras em Canhestros. A Senhora Vereadora Maria José
do

Ó

Efigénio, após o parecer favorável dos serviços, deferiu a pretensão em 21 de fevereiro de

2020.
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificado”.
B.11

—

PROCESSO DISCIPLINAR 1/2020

(230)— Foi presente à reunião da câmara para conhecimento o despacho do Senhor Presidente
que instaurou no passado dia 23 de fevereiro de 2020, um processo disciplinar ao trabalhador
António Francisco Guerra, em virtude da informação dos Serviços de Recursos Humanos, que
registam a falta de assiduidade do referido trabalhador. Na mesma data o Senhor Presidente
nomeou o instrutor do processo.

Página 13115
Ata n25/2020 da reunião ordinária da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo de 4/3/2020

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Tomou conhecimento”.
B.12

\

INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DA VIA PÚBLICA

—

(231)

-

—

Foi presente à reunião da câmara o pedido apresentado pelo Senhor António Filipe M.

Sanona, para a interrupção temporária da rua Capitão Mouzinho em Ferreira do Alentejo, dado que
tem em curso uma obra de construção civil e necessita utilizar um carro grua para betonagem.
Os Serviços de Logística e Tráfego acompanharam a situação e foi dada a informação necessária
á Guarda Nacional Republicana.
O Senhor Presidente autorizou em 24 de fevereiro de 2020, a referida interrupção de via que
teve lugar no dia 26 de fevereiro.
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificado”.
B.13
(232)

BENEFICIAÇÃO DA PISCINA DESCOBERTA

—

—

Foi presente à reunião da câmara a informação n2 1923/2020, do Chefe DUOP, que dá

a conhecer o seguinte:

Compulsado o projeto enviado, verifica-se que

face às observações

contidas no e-mail enviado ao projetista a 31/01/2020, continuam por resolver as observações
feitas relativamente ao projeto de arranjos exteriores, que não reúne ainda condições de
a provação.
As restantes peças do projeto constantes da clausula 7 do caderno de encargos (em anexo)
poderão ser aprovadas.
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado o projeto com
exceção dos arranjos exteriores”.
B.14

(233)

—

GESTÃO DE DESPESAS COM PESSOAL

—

Foi presente à reunião da câmara a informação interna n21911/2020 da Chefe DAM,

datada de 3 de março de 2020 e que se transcreve “De acordo com o disposto nos n.2s 1 e 2 do
art.° 52, art.2

7.2

e art.2 13.2 do Decreto-lei n2 209/2009, de 3 de setembro, na sua versão

atualizada, conjugada com o previsto nos n.2s 1 e 2 do art.2 31.° da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.2 35/2014, de 20 de junho, apresento superiormente a
informação ( em anexo ) para apreciação. Se a mesma for considerada deverá ser submetida, para
apreciação e deliberação do órgão executivo.”
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado conforme
proposto”.
B.15

—

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS DE PESSOAL
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Primeiro-(234)

—

Foi presente à reunião da câmara através da informação interna nQ

1884/2020, de 2 de março da Chefe DAM, a proposta de abertura concursal comum de
recrutamento para o preenchimento de 1 posto de trabalho, em contrato de trabalho no regime
de termo resolutivo certo(determinado) e que se anexa.
-A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado conforme
proposto”.
Segundo-(235)

—

Foi presente à reunião da câmara através da informação interna nQ

1880/2020, de 2 de março da Chefe DAM, a proposta de abertura concursal comum de
recrutamento para o preenchimento de 17 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho
por tempo indeterminado e que se anexa.
A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado conforme
proposto”.
C.

—

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Não houve.
D.

—

MINUTA DA ATA

Aprovada por unanimidade.
Não havendo mais assuntos a tratar, e quando eram dezoito horas e vinte e cinco minutos, o
Senhor Presidente declarou encerrada a reunião.
E eu,

íh/v3V

-

‘J

-

,Chefe do Serviço Jurídico e Institucional, a redigi e

subscrevi.

da Câmara,

Luis António Pita Ameixa
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